
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةدئاملا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 4 | 3 | 2 | 1 |

01a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 1022  )  ( 448  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةدئاملا ةروس  ىلع  مالكلا 
-2 ". ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب   " ىلع مالكلا 
نإ3- مرح  متنأ  ديصلا و  يلحم  ريغ  مكيلع  ىلتي  ام  الإ  ماعنألا  ةميهب  مكل  تلحأ  دوقعلاب  اوفوأ  اونماء  نيذلا  اهيأ  آي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ديري ام  مكحي  هللا 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةدافتسملا  دئاوفلا 
مارحلا5- تيبلا  نيماء  آلو  دـئآلقلا  الو  يدـهلا  الو  مارحلا  رهـشلا  الو  هللا  رئاعـش  اولحت  اونماء ال  نيذـلا  اهيأ  آـي  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << اناوضر مهبر و  نم  الضف  نوغتبي 
لاح6- لكب  وهو  هللا  ءاش  نإ  لاقو  دعولا  يف  لجرلا  ىنثتـسا  اذإ  هب ،  ءافولا  نم  دبال  دهعلا  نأو  دهع ،  دـعولا  نأب  انلق  كيف  هللا  كراب  خيـش  اي 

؟.  قيقحتلل هنأ  دعولا  اذه  نوك  نيب  عماسلا  قرفي  فيكو  ءيش ؟.  هيلع  لهف  دعولاب  تأي  ملو  لبقتسي ،  اميف  دعولا  نأل  اهلوقي  نأ  بجي 
؟. 7- دقع دعولا  له 
جاجدلا8- ضعب  لثم  ةيمالـسإلا  ةعيرـشلا  ريغ  ىلع  حبذلا  نأ  اودجوو  ةيبروألا  دالبلا  ضعب  ىلإ  اوبهذ  ةينواعتلا  تايعمجلا  داحتإ  تيوكلا  يف  اندنع 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  70ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  3جمانرب 

ةيمقرلا 2ةبتكملا 
ًايلاح 84نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
84

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6853560

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
36

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
9499
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
15
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 

10
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ

؟.  مكحلا امف  يسنرفلا ، 
؟. 9- طرشلا اذهب  يفي  نأ  هيلع  بجي  لهف  اهيلع  جوزتي  نأ ال  حاكنلا  دقع  يف  ةجوزلا  تطرتشا  اذإ 

؟. 10- ظفل لكب  جاوزلا  حصي  له  جاوزلا ،  دوقع  يف 
؟ "... 11- دوقعلاب اوفوأ  اونمآ  نيذلا  اهيأي  ىلاعت "  هلوقب  نوبطاخم  رافكلا  له 
؟. 12- مكحلا امف  دقعلا  طورش  نم  طرش  يف  نادقاعتم  عزانت  اذإ 
اهنم13- هرهمب  بلاطي  نأ  لجرلل  لهف  خسفلا  تبلطف  جوزتي  نأ  هل  ادب  كلذ  دعب  مث  طرـشلاب  لبقف  اهجوز  اهيلع  جوزتي  الأ  ةأرملا  تطرتشا  اذإ 

؟
-14 . ةشقانملا

01b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 756  )  ( 323  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةشقانملا
ىلع2- اونواعت  اودتعت و  نأ  مارحلا  دجسملا  نع  مكودص  نأ  موق  نائنش  مكنمرجي  الو  اوداطصاف  متللح  اذإ  و  ىلاعت .... << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << باقعلا ديدش  هللا  نإ  هللا  اوقتا  ناودعلاو و  مثإلا  ىلع  اونواعت  الو  ىوقتلاو  ربلا 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةدافتسملا  دئاوفلا 
-4 . بلاطلا ةءارق 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةدافتسملا  دئاوفلا  ةمتت 

02a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 731  )  ( 376  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بلاطلا ةءارق  ةداعإ 
-2 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
ةـيدرتملا و3- ةذوـقوملا و  ةـقنخنملا و  هب و  هللا  ريغل  لـهأآم  ريزنخلا و  محل  مدـلا و  ةـتيملا و  مكيلع  تمرح  ىلاـعت << :  هللا  لوـق  ريـسفت 

 .....<<. متيكذ ام  الإ  عبسلا  لكأآم  ةحيطنلا و 
الف4- مكنيد  نم  اورفك  نيذـلا  سئي  مويلا  قـسف  مكلذ  مـالزألاب  اومـسقتست  نأ  بصنلا و  ىلع  حـبذ  اـم  و   : >> ..... ىلاـعت هللا  لوـق  ريـسفت 

مثإل فناجتم  ريغ  ةصمخم  يف  رطضا  نمف  انيد  مالـسإلا  مكل  تيـضر  يتمعن و  مكيلع  تممتأ  مكنيد و  مكل  تلمكأ  مويلا  نوشخاو  مهوشخت 
 << ميحر روفغ  هللا  نإف 

؟ 5- يروضحلا دهعلل  يتلا  لأ "  " ىنعم ام 
؟ 6- يركذلاو ينهذلا  دهعلل  يتلا  لأ "  " ىنعم ام 
؟" 7- مكيلع ىلتي  ام  الإ  ىلاعت ... "  هلوق  يف  ءانثتسالا  ىنعم  ام 
-8( حضاو ريغ  (؟ "  ةتيملا مكيلع  تمرح  ىلاعت "  هلوقل  سجن  ةتيملا  مد  له 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

9562

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا
1ليزاربلا

4نيصلا
5ايناملأ

1كرامنادلا
4رئازجلا

3رصم
1اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
1ايسينودنأ

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا

Kh1
1تيوكلا

1ايبيل
7ادنلوه
2نامع

؟ 9- ةيعرش ةاكذ  ربتعي  ماعنألا  ةميهب  وأ  ديصلل  عبسلا  ضع  له 
هذه10- نأ  ىلع  لدي  انه  فطعلا  لهف  دئالقلا "  الو  يدهلا  الو  هلوق "  اهيلع  فطع  مث   ..." هللا رئاعـش  ولحت  اونمآ ال  نيذلا  اهيأاي  ىلاعت "  هلوق  يف 

؟  هللا رئاعش  نم  تسيل  ريخألا 
ةشقانملا11-

02b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 928  )  ( 373  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
ةقباسلا2- ةيآلا  دئاوف 
نيدلا3- لامكإ  نوكي  فيكف  يحولا  نم  لزن  ام  لوأ  ىلع  قدصي  نيدلا  لامكإ  نأ  ةـيآلا  مكنيد "...  مكل  تلمكأ  مويلا  ىلاعت "  هلوق  يلع  لكـشأ 

؟  نمزلا نم  دوقعب  هدعب 
؟ 4- ريطتلاب مالزألاب  ماسقتسالا  ةلص  ام 
نم5- كلذ  دـعي  لهف  اذـك  نوكي  يناثلا  هجولا  جرخ  نإو  اذـك  نوكي  لوألا  هجولا  جرخ  نإ  الوقي :  نأ  كلذو  دوقنلا  ةـعطق  ىلإ  نيلجرلا  مكاحت  له 

؟  مالزألاب ماسقتسالا 
؟)6- حضاو ريغ   ) يوبنلا دلوملا  لوح  لاؤس 
؟ 7- ةعرقلا عرشت  ىتم 
؟ 8- ةحيطنلا وأ  ةدوقوملا  نم  نوكت  ةرايسلاب  ةمودصملا  ةاشلا  له 
؟ 9- ةجاحلاو ةرورضلا  نيب  قرفلا  وه  ام 

؟ 10- ةيعرش ةاكذ  هذه  لهف  رمحألا  مدلا  جرخو  اهانيكذ  مث  تيمم  حرج  اهب  ناك  اذإ  ةيدرتملا  وأ  عبسلا  اهلكأي  يتلا  ةاشلا 
ةشقانملا11-

03a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 681  )  ( 313  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةشقانملا  ةمتت 
هللا2- مكملع  امم  نهنوملعت  نيبلكم  حراوجلا  نم  متملع  ام  تابيطلا و  مكل  لحأ  لق  مهل  لحأ  آذاـم  كنولئـسي  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << باسحلا عيرس  هللا  نإ  هللا  اوقتاو  هيلع  هللا  مسا  اوركذاو  مكيلع  نكسمأ  آمم  اولكف 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 4- كلذ نم  معأ  وه  مأ  مانصألا  نثولاب  داري  له 
-5. حضاو ريغ  لاؤس 
-6. حضاو ريغ  لاؤس 
-7. حضاو ريغ  لاؤس 
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2نامع
1نيبلفلا

1ايسور
10ةيدوعسلا

1سنوت
31اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 84نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003973

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103701322

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458587

راوزلا لجس 
105186

ةيمقرلا ةبتكملا 
723835

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108438783

حضاو8- ريغ  ؟  مرحم ثيبخ  لك  نأ  ثئابخلا "  مهيلع  مرحيو  تابيطلا  مهل  لحيو  ىلاعت "  هلوق  نم  مهفي  له 
-9. حضاو ريغ  لاؤس 

-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
تانمؤملا11- نم  تانصحملا  مهل و  لح  مكماعط  مكل و  لح  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  ماعط  تابيطلا و  مكل  لحأ  مويلا  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

دقف ناميإلاب  رفكي  نمو  نادخأ  يذختمال  نيحفاسم و  ريغ  نينـصحم  نهروجأ  نهومتيتاء  آذإ  مكلبق  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذـلا  نم  تانـصحملا  و 
 <<. نيرساخلا نم  ةرخآلا  يف  وه  هلمع و  طبح 

03b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 695  )  ( 351  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةقباسلا ةميركلا  ةيآلا  نم  ةطبتسملا  دئاوفلا 
؟ 3- اهجوزتيل اهل  ارهم  نوكي  ىتح  الام  لجرل  ةأرما  تبهو  اذإ  اميف  مكيأر  ام 
؟ 4- رهاط رفاكلا  ندب  له 
؟ 5- لجعم رخآلا  فصنلاو  لجؤم  هفصن  يذلا  رهملا  مكح  ام 
؟ 6- رهملا عفدي  الأ  جوزلا  ىلع  ةأرملا  يبأ  طارتشا  مكح  ام 
؟ 7- هتحيبذ لحت  يذلا ال  رفاكلا  وه  نم 
حضاو8- ريغ  ؟ ةثويدلا نع  لاؤس 
؟ 9- سانلا ربخي  الو  وه  عنتمي  لهف  ةيمالسإلا  ةقيرطلا  ىلع  تسيل  مويلا  باتكلا  لهأ  حئابذ  نأ  ملسملا  ملع  اذإ 

؟ 10- باتكلا لهأ  نم  ميرم  نبا  سيعل  ةبسنلا  نوعدي  نيذلا  مويلا  ىراصنلا  له 

04a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 674  )  ( 332  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بلاطلا ةءارق 
-2 ..............<< . تابيطلا مكل  لحأ  مويلا  ىلاعت << :  هلوق  يه  ةقباسلا و  ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-3 .....<<. مكسوءرب اوحسماو  قفارملا  ىلإ  مكيديأو  مكهوجو  اولسغاف  ةالصلا  ىلإ  متمق  اذإ  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
نم4- مكنم  مكدـحأ  ءآج  وأ  رفـس  ىلع  وأ  ىـضرم  متنك  نإو  اورهطاف  ابنج  متنك  نإو  نيبعكلا  ىلإ  مكلجرأو   : >> ..... ىلاعت هللا  لوقريـسفت 

نكلو جرح  نم  مكيلع  لعجيل  هللا  ديري  ام  هنم  مكيديأو  مكهوجوب  اوحـسماف  ابيط  اديعـص  اومميتف  ءآم  اودجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وأ  طئآغلا 
 << نوركشت مكلعل  مكيلع  هتمعن  متيل  مكرهطيل و  ديري 

-5( حضاو ريغ  (؟  ةيآلا يف  سمللا  ىنعم  نع  لاؤس 
-6( حضاو ريغ  (؟  ةوالتلا دوجسل  ربكي  له 
-7. حضاو ريغ 
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-8. حضاو ريغ 
ةقباسلا9- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

04b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 696  )  ( 362  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوركشت مكلعل  مكيلع  هتمعن  متيل  و  .>>...... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3( حضاو ريغ  (؟  عادولا ةجح  يف  تيبلاب  امهنع  هللا  يضر  ةيفصو  ةشئاع  فاوط  نع  لاؤس 
؟ 4- ءوضولا نع  كلذ  هئزجي  لهف  هلسغ  يف  ةنسلاب  نايتإلا  ريغ  نم  ءاملاب  همسج  ممعف  ةبانجلا  لسغ  هيلع  ناك  نم 
؟ 5- كلذ هئزجي  لهف  حسملا  لدب  ءوضولا  يف  هسأر  لسغ  نم 
؟ 6- زوجي ثدحملل ال  فحصملا  سمل  نأ  لاقي  فيكف  هنايحأ  لك  ىلع  هللا  ركذي  مالسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ناك 
؟ 7- نيدلا يف  لصأ  هل  نأ  ىلع  لدي  ملعلا  لهأ  هب  لمع  يذلا  لسرملا  ثيدحلا  له 
؟ 8- بجاو ءوضولا  يف  بيرتلا  نأ  ىلع  لدي  ءوضولا  ةفص  ىلع  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةموادم  له 
؟ 9- ةبانج ىلع  ناك  نإو  ىتح  رهاط  ناسنإلا  نأ  ىلع  لاؤس 

-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 

05a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 717  )  ( 334  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2. حضاو ريغ 
هءوضول3- يفكي  اءام  الإ  دجي  مل  ةبانج  هيلع  يذلا  ءاملا  دقاف  اضيأ  لهو  تاولصلا  ةيقبل  ءوضولا  همزلي  لهف  اهل  مميتو  ةبانج  هتباصأ  اذإ  ضيرملا 

؟  أضوتي لهف 
؟ 4- اهتقو رخآ  يلإ  ةالصلا  رخؤي  نأ  ءاملا  دوجو  اجر  نم  ىلع  بجي  له 
؟)5- حضاو ريغ   ) مميتلا مكحب  الهاج  ناكو  ءاملا  دجي  ملو  لجرلا  بنجأ  اذإ 
؟6- أضوتم وهو  هتأرمل  لجرلا  ليبقت  نع  لاؤس 
؟ 7- هيلع اذامف  أضوتي  امك  بارتلاب  هءوضو  ءاضعأ  حسم  مميتلا  دارأ  املك  ناكف  مميتلا  ةيفيكب  لهاج  لجر 
-8. حضاو ريغ 
؟ 9- ءوضولا ضقاون  نع  لاؤس 

؟ 10- حيحص هلسغ  لهف  قشنتسي  ملو  ةبانجلل  لستغا  نم 
؟ 11- هتالص عطقي  لهف  ءاملا  دجو  هتالص  ءانثأ  يفو  ءاملل  دقاف  ناك  نم 
؟ 12- ءوضولا نع  هيفكي  لهف  ءاملاب  هدسج  مع  اذإ  بنجلا 
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-13 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 

05b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 681  )  ( 323  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
؟ 2- ءام هلوح  نكي  مل  نإو  ىتح  مميتلا  نع  ثحبلاب  مميتل  ءام  هيدل  نكي  مل  اذإ  بلاطم  ملسملا  له 
؟ 3- ناهد هيلع  ناك  نإو  ىتح  رادجلاب  مويلا  مميتلا  زاوج  ىلع  رادجلاب  مميت  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هنوكب  لدتسي  له 
؟ 4- ضرألاب الصتم  نوكي  نأ  ديعصلا  يف  طرتشي  له 
؟ 5- مميتلا يف  بيترتلا  طرتشي  له 
؟ 6- مميتلاب ءافتكا  هب  ةحوسمملا  كرتيو  بارتلاب  حسمت  مل  يتلا  ءاضعألا  ةيقب  لسغي  لهف  ءاملا  دجو  كلذ  دعب  مث  مميت  لجر 
؟ 7- نولعفي اذامف  مهلك  هيف  نوكرتشم  مهومهاتراهطل  مهيفكي  ءام  مهيدل  سيلو  ربلا  ىلإ  ةعامج  جرخ 
؟ 8- يقابلا نع  مميتي  لهف  اهلك  ءاضعألا  لسغل  هيفكي  ءامب ال  أضوت  نم 
-9. حضاو ريغ 

-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
تاذـب11- ميلع  هللا  نإ  هللا  اوقتاو  انعطأو  انعمـس  متلق  ذإ  هب  مكقثاو  يذـلا  هقاـثيم  مكيلع و  هللا  ةـمعن  اوركذا  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  رـسفت 

 << . رودصلا
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
وه13- اولدـعا  اولدـعت  الأ  ىلع  موق  نائنـش  مكنمرجي  طسقلاب و ال  ءادهـش  هلل  نيماوق  اونوك  اونماء  نيذـلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نولمعت امب  ريبخ  هللا  نإ  هللا  اوقتا  ىوقتلل و  برقأ 
-14 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

06a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 738  )  ( 366  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << . ميظع رجأ  ةرفغم و  مهل  تاحلاصلا  اولمعو  اونماء  نيذلا  هللا  دعو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
؟ 3- كلذ هل  لهف  ىذأ "  ينقحلي  نأ  ةفاخم  دهشأ  نأ  ديرأال  انأ   " دوهشلا ضعب  لوقي 
-4( حضاو ريغ  (؟  رشلل يتأيو  ريخلل  يتأي  هنأو  دعولا  نع  لاؤس 
-5( حضاو ريغ  (؟"  طسقلاب نيماوق  اونوك  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  ام 
؟ )6- حضاو لريغ  " ) نيماوق  " ىنعم ام 
؟ 7- نيينعملا دحأ  نييعت  يف  طباضلا  وه  امف  ةغلابملا  وأ  ةبسنلا  ىلع  اهلمح  يف  نيماوق "  لاعف "  ةغيص "  يف  فالخلا 
؟" 8- تاقفانملاو نيقفانملا  هللا  دعو  ىلاعت "  هلوق  يف  ديعولا  ىنعم  ام 
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-9 " ىلاعت هلوقك  ماقملا  اذه  نكلو  ريخلل  اهنأ  وهو  هلـصأ  ىلع  تاقفانملاو "  نيقفانملا  هللا  دـعو  ىلاعت "  هلوق  يف  دـعو  ظفل  لمح  نكمي  له 
؟"..  نيقفانملا رشب 

؟ 10- فحاصملا يف  ةباتكلا  مكح  نع  لاؤس 
ةقباسلا11- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-13 << ميحجلا باحصأ  كئآلوأ  آنتايائب  اوبذك  اورفك و  نيذلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-14 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ىلع15- هللا و  اوقتاو  مكنع  مهيديأ  فكف  مهيديأ  مكيلإ  اوطسبي  نأ  موق  مه  ذإ  مكيلع  هللا  تمعن  اوركذا  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت <<:  هللا  لاق 

 << . نونمؤملا لكوتيلف  هللا 
-16 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

06b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 811  )  ( 376  ) 

 :- تايوتحملا  

ةالـصلا1- متمقأ  نئل  مكعم  ينإ  هللا  لاق  ابيقن و  رـشع  ينثا  مهنم  انثعب  ليئارـسإ و  ينب  قاثيم  هللا  ذـخأ  دـقلو  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
راهنألا اهتحت  نم  يرجت  تانج  مكنلخدأل  مكتائيس و  مكنع  نرفكأل  انـسح  اضرق  هللا  متـضرقأو  مهومترزعو  يلـسرب  متنماءو  ةاكزلا  متيتاءو 

 << ليبسلا ءآوس  لض  دقف  مكنم  كلذ  دعب  رفك  نمف 
-2( حضاو ريغ  (؟  ةعدبلا نم  دعت  له   ( ةرجشلا ديع   ) نامزلا اذه  يف  ةيعرش  ريغلا  دايعألا  نع  لاؤس 
؟ "...3- ليئارسإ ينب  قاثيم  انذخأ  دقلو  ىلاعت "  هلوق  نم  دقلو "  ةظفل "  يف  ةثالثلا  تادكؤملا  يه  ام 
-4( حضاو ريغ  (؟  ليجنإلاو ةاروتلا  نع  لاؤس 
-5( حضاو ريغ  (؟  دايعألا نع  لاؤس 
؟ 6- مهظعيل اهوحنو  تالفحلاو  مئازعلا  يف  سانلا  عمجت  ىرحتي  نأ  ناسنإلل  له 
-7 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

07a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 624  )  ( 355  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
بلاطلا2- ةءارق 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  ةقباسلا  دئاوفلا  ةمتت 
هب4- اوركذ  امم  اظح  اوسن  هعـضاوم و  نع  ملكلا  نوفرحي  ةيـساق  مهبولق  انلعجو  مهانعل  مهقاثيم  مهـضقن  امبف  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 

.....<<.
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-5 << . نينسحملا بحي  هللا  نإ  حفصاو  مهنع  فعاف  مهنم  اليلق  الإ  مهنم  ةنئآخ  ىلع  علطت  لازت  و ال   : >>..... ىلاعت هللا  لوقريسفت 
؟"...6- هعضاوم  " .... ىلاعت هلوق  ىنعم  ام 
؟ 7- حفصلاو وفعلا  نيب  قرفلا  وه  ام 
؟ 8- لولدملا يف  نوكي  ليطعتلاو  ليلدلا  يف  نوكي  فيرحتلا  انلوق  نيب  قرفلا  ام 
-9 . حضاو ريغ  ؟"  مهقاثيم مهضقن  امبف  ىلاعت "  هلوق  يف  ديكأتلا  نيأ 

؟ 10- ليلعتلا ناذيإ  يف  نافرح  عمتجي  فيك 

07b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 640  )  ( 322  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << . نينسحملا بحي  هللا  نإ  حفصاو  مهنع  فعاف   >>... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
موي3- ىلإ  ءآضغبلا  ةوادعلا و  مهنيب  انيرغأف  هب  اوركذ  امم  اظح  اوسنف  مهقاثيم  انذخأ  ىراصن  انإ  اولاق  نيذلا  نمو  ىلاعت << :  هللا  لوق  رـسفت 

 << نوعنصي اوناك  امب  هللا  مهئبني  فوس  ةمايقلا و 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نم5- مكءآج  دق  ريثك  نع  اوفعيو  باتكلا  نم  نوفخت  متنك  امم  اريثك  مكل  نيبي  انلوسر  مكءآج  دق  باتكلا  لهأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نيبم باتكو  رون  هللا 
طارـص6- ىلإ  مهيدـهي  هنإب و  رونلا  ىلإ  تاـملظلا  نم  مهجرخي  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهي  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميقتسم
؟ 7- لقعلاو سحلا  نيب  قرفلا  ام 
؟ 8- نويحيسم مويلا  ىراصنلا  ىمسي  اذامل ال 
؟ 9- نيعملا نعل  زوجي  له 

؟ 10- هقالطإ ىلع  اذه  لهف  اناسحإ  نوكي  بنذلا  نع  ةذخاؤملا  مدع  نأ  متلق 
-11( حضاو ريغ  (؟  وفعلا عرشي  ىتم 
حضاو12- ريغ  ؟  نعللا يف  لخدي  ريغلا  ىلع  ءاعدلا  له 
ةشقانملا13-

08a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 696  )  ( 302  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةشقانملا ةمتت 
-2 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-3 ...................<< . انلوسر مكءآج  دق  باتكلا  لهأآي  ةيآلا <<  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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-4 ........................<< . هناوضر عبتا  نم  هللا  هب  يدهي  ةيآلا <<  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حضاو5- ريغ  ؟  ةجحلا مهيلع  تماق  مهنوكل  رافك  مويلا  باتكلا  لهأ  له 
حضاو6- ريغ  ؟  ىراصنلاو دوهيلا  رفك  يف  ددرت  نم  مكح  ام 
-7 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
نبا8- حيسملا  كلهي  نأ  دارأ  نإ  ائيش  هللا  نم  كلمي  نمف  لق  ميرم  نبا  حيسملا  وه  هللا  نإ  اولاق  نيذلا  رفك  دقل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  ءاشي و  ام  قلخي  امهنيب  امو  ضرألا  تاوامسلا و  كلم  هللو  اعيمج  ضرألا  يف  نم  همأو و  ميرم 

08b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 667  )  ( 342  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ءاشي و3- نمل  رفغي  قلخ  نمم  رـشب  متنأ  لب  مكبونذب  مكبذـعي  ملف  لق  هؤآبحأو  هللا  اؤآنبأ  نحن  ىراصنلاو  دوهيلا  تلاقو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << ريصملا هيلإ  امهنيب و  امو  ضرألاو  تاوامسلا  كلم  هلل  ءاشي و  نم  بذعي 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 5- نبالا ةقيقح  هللا "  ءانبأ  نحن   " مهلوقب اوديري  مل  ىراصنلاو  دوهيلا  نأ  لاقي  الأ 
؟ "6- ءابحألا ةظفل "  مهيلع  ركني  مل  هللا  نإف  ةرعاشألا  ىلع  در  هابحأو "  هللا  ءانبأ  نحن  ىلاعت "  هلوق  يف  سيلأ 
حضاو7- ريغ  ؟  ىلاعت هلل  ةبحملا  ةفص  يف  ةرعاشألا  لوق  ام 

09a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 732  )  ( 366  ) 

 :- تايوتحملا  

دئاوفلاةمتت1-
بلاطلا2- ةءارق 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
دقف4- ريذن  الو  ريـشب  نم  انءآج  ام  اولوقت  نأ  لسرلا  نم  ةرتف  ىلع  مكل  نيبي  انلوسر  مكءآج  دـق  باتكلا  لهأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ريدق ئيش  لك  ىلع  هللا  ريذنو و  ريشب  مكءآج 
-5( حضاو ريغ  (؟  مالسلاو ةالصلا  هيلع  ىسيع  دعب  ءايبنألا  ضعب  ءاقب  نع  لاؤس 
؟"6- ضرألاو تاومسلا  نيب  ام  عساولا "  ءاضفلا  يف  يتلا  تاقولخملا  يف  ةئيهلا  لهأ  لاوقأ  ةحص  ىدم  ام 
؟ 7- دئاز فرح  نآرقلا  يف  نإ  لاقي  نأ  زوجي  له 
؟ 8- ضرألاو ىلوألا  ءامسلا  نيب  ام  مأ  ضرألاو  ةعباسلا  ءامسلا  نيب  ام  لمشي  امهنيب "... امو  ىلاعت "  هلوق  يف 
؟".... 9- ةيآ نم  خسنن  ام  ةدئاز "  ىلاعت  علوق  يف  نم "  " له

؟ 10- ةتسلا نوضرألا  ناكم  نيأ 
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؟ 11- ىسيع هب  لسرأ  امب  مأ  ميهاربإ  هب  لسرأ  امب  نوفلكم  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  لبق  ةرتفلا  لهأ 
ةرقبلا12- ةروس  نم  نوملاظ >>  متنأ  هدعب و  نم  لجعلا  متذختا  مث  ةليل  نيعبرأ  ىسوم  اندعاو  ذإو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
ةرقبلا13- ةروس  نم  نوركشت >>  مكلعل  كلذ  دعب  نم  مكنع  انوفع  مث  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
-14 ...........<< ىسوم اندعاو  ذإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-15 ................<< مكنع انوفع  مث  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةرقبلا16- ةروس  نم  نودتهت >>  مكلعل  ناقرفلا  باتكلا و  ىسوم  انيتاء  ذإو  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
-17 ...............<< ىسوم انيتاء  ذإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
اريسي18- الإ  اهب  اوثبلت  امو  اهوتآل  ةنتفلا  اولئس  مث  اهرطقأ  نم  مهيلع  تلخد  ولو  ىلاعت "  هلوق  يهو  بازحألا  ةروس  يف  ةيآ  يلع  تلكشأ  خيش  اي 

؟  اهوتأل  " نوكي اذاملف ال  " 
حضاو19- ريغ  لجعلا ؟  اوذختا  امل  ليئارسإ  ىنب  ىلع  راكنإ  مدع  يف  مالسلا  امهيلع  ىسوم  يخأ  نوراه  نع  لاؤس 
حضاو20- ريغ  ؟  ملعلا ةكرب  قحم  بابسأ  نع  لاؤس 

09b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 697  )  ( 353  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلئسألا1- ةمتت 
-2 .............<< مكل نيبي  انلوسر  مكءآج  دق  باتكلا  لهأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نم3- ادـحأ  تأي  ملام  مكاتاء  اكولم و  مكلعجو  ءاـيبنأ  مكيف  لـعج  ذإ  مكيلع  هللا  ةـمعن  اوركذا  هموقل  ىـسوم  لاـق  ذإو  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 

 << نيملاعلا
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حضاو5- ريغ  ؟  بيهرتلا ىلع  مدقم  ظعولا  يف  بيغرتلا  له 
حضاو6- ريغ  ؟  قحلا در  يف  سانلا  دصاقم  يه  ام 
-7 . بلاطلا ةءارق 
-8 << نيرساخ اوبلقنتف  مكرابدأ  ىلع  اودرت  الو  مكل  هللا  بتك  يتلا  ةسدقملا  ضرألا  اولخدا  موقاي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 << نولخاد انإف  اهنم  اوجرخي  نإف  اهنم  جرخي  ىتح  اهلخدن  نل  انإو  نيرابج  موق  اهيف  نإ  ىسوم  اي  اولاق  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

هللا10- ىلع  نوبلاغ و  مكنإف  هومتلخد  اذإف  بابلا  مهيلع  اولخدا  امهيلع  هللا  معنأ  نوفاخي  نيذـلا  نم  نالجر  لاـق  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 
 << نينمؤم متنك  نإ  اولكوتف 

10a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 615  )  ( 299  ) 

 :- تايوتحملا  

هللا1- ىلع  نوبلاغ و  مكنإف  هومتلخد  اذإف  بابلا  مهيلع  اولخدا  امهيلع  هللا  معنأ  نوفاخي  نيذـلا  نم  نالجر  لاـق  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 
 << نينمؤم متنك  نإ  اولكوتف 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8763
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8763
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8763
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8764
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8764
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8764
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


؟ 2- نآلا ىلإ  قاب  نوعرف  دسج  نأ  حيحص  له 
؟ 3- ةدئاملا تايآ  اهيلع  تلد  امك  اهيف  اوناك  مهدادجأ  نأ  كلذو  مهضرأ  يه  مويلا  ماشلا  ضرأ  نأ  مويلا  دوهيلا  لوقي 
؟ 4- ىلاعت هللا  ليبس  يف  داهجلا  يف  ةينلا  حيحصت  نع  لاؤس 
-5 . بلاطلا ةءارق 
وه6- هنإ  مكيلع  باتف  مكئراب  ىلإ  اوبوتف  لـجعلا  مكذاـختاب  مكـسفنأ  متملظ  مكنإ  موقاـي  هموقل  ىـسوم  لاـق  ذإ  و  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت 

ةرقبلا ةروس  نم  ميحرلا >>  باوتلا 
-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-8 ............<< . نيذلا نم  نالجر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-9 << . نودعاق انهاه  انإ  آلتاقف  كبرو  تنأ  بهذاف  اهيف  اوماد  ام  ادبأ  آهلخدن  نل  انإ  ىسوم  اي  اولاق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

10b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 710  )  ( 365  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيقسافلا موقلا  نيبو  اننيب  قرفاف  يخأ  يسفن و  الإ  كلمأآل  ينإ  بر  لاق  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-3 << نيقسافلا موقلا  ىلع  سأت  الف  ضرألا  يف  نوهيتي  ةنس  نيعبرأ  مهيلع  ةمرحم  اهنإف  لاق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 .............<< ةسدقملا ضرألا  اولخدا  موقاي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟"... 5- هللا نوفاخي  نيذلا  نم  نالجر  لاق  ىلاعت "  هلوق  يف  نادوصقملا  نالجرلا  نم 
؟ 6- مكقيلعت امف  ملعلل  هبلط  نم  لضفأ  تلدابعلا  ضعب  يف  هردص  حارشنإ  دجي  سانلا  ضعب 
؟ 7- ةسادقلا تصقن  سدقملا  ضرأ  نع  اندعتبا  املك  له 
-8 ........<< نيرابج اموق  اهيف  نإ  ىسوم  اي  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 .....................<< نوفاخي نيذلا  نم  نالجر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

-10 ....................<< اهلخدن نل  انإ  ىسوم  اي  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-11 ........<< يخأو يسفن  الإ  كلمأ  ينإ آل  بر  لاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-12 ...........................<< مهيلع ةمرحم  اهنإف  لاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 13- رجهلا زوجي  ىتم 
؟ 14- ةيبصعلاب مالسلا  هيلع  ىسوم  فصو  نم  مكح  ام 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةدئاملا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 4 | 3 | 2 | 1 |

11a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.46  ) ( ةغرفم  )  ( 537  )  ( 215  ) 

 :- تايوتحملا  

يـسفن1- الإ  كلمأ  ال  هلوق " ليلدـب  نوراهو  ىـسوم  نوفاخي "....  نيذـلا  نم  نالجر  لاق  ىلاعت "  هلوق  يف  ناروكذـملا  نالجرلا  نوكي  اذاـمل ال 
؟"...  يخأو

؟ 2- ةيراحتنالا تايلمعلا  زاوج  ىلع  هنع  هللا  يضر  كلام  نبا  ءاربلا  ةصقب  لدتسا  نم  مكح  ام 
هنأ3- هنع  هللا  يـضر  تباث  نب  ناسح  نع  ركذي  ام  ةحـص  امو  نيع  ضرف  داهجلا  ناك  اذإ  همكح  امف  داهجلا  عيطتـسي  انابج ال  صخـشلا  ناك  اذإ 

؟  دهاجي ناك ال 
ىوتكا4- املف  هيلع  ملسي  ناك  هنأ  ملسم  حيحص  يف  يتلا  هنع  هللا  يضر  نيـصح  نب  نارمع  ةصقب  الالدتـسا  جالعلا  كرت  ضيرم  ناسنإ  مكح  ام 

؟  بيبطلاب هتقث  مدعل  يوادتلا  نع  مجحي  نميف  مكلوق  امو  هيلع ؟  ملس  ءاوتكالا  كرت  املف  كلذ  كرت 
حضاو5- ريغ  ؟  ةحابملا ةيودألاب  وأ  ةيقرلاب  جالعلا  مدقي  امهيأ 
-6 . بلاطلا ةءارق 
امنإ7- لاق  كنلتقأل  لاق  رخآلا  نم  لبقتي  مل  امهدحأ و  نم  لبقتف  انابرق  ابرق  ذإ  قحلاب  مداء  ينبا  أبن  مهيلع  لتا  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

 << نيقتملا نم  هللا  لبقتي 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  72ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 86نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
86

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6853560

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
37

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
9672
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
16
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 

10
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 << نيملاعلا بر  هللا  فاخأ  ينإ  كلتقأل  كيلإ  يدي  طسابب  انأآم  ينلتقتل  كدي  يلإ  تطسب  نئل  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-11 << نيملاظلا اؤآزج  كلذ  رانلا و  باحصأ  نم  نوكتف  كمثإ  يمثإب و  أوبت  نأ  ديرأ  ينإ  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-13 << نيرساخلا نم  حبصأف  هلتقف  هيخأ  لتق  هسفن  هل  تعوطف  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-14 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
يـسفن15- الإ  كلمأ  ال  هلوق " ليلدـب  نوراهو  ىـسوم  نوفاخي "....  نيذـلا  نم  نالجر  لاق  ىلاعت "  هلوق  يف  ناروكذـملا  نالجرلا  نوكي  اذاـمل ال 

؟"...  يخأو

11b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 495  )  ( 128  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
اذـه2- لثم  نوكأ  نأ  تزجعأ  ىتليواـي  لاـق  هيخأ  ةءوس  يراوي  فيك  هيريل  ضرـألا  يف  ثحبي  اـبارغ  هللا  ثعبف  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نيمدانلا نم  حبصأف  يخأ  ةءوس  يراوأف  بارغلا 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
سانلا4- لتق  امنأكف  ضرألا  يف  داسف  وأ  سفن  ريغب  اسفن  لتق  نم  هنأ  ليئآرـسإ  ينب  ىلع  انبتك  كلذ  لجأ  نم  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 .....<<. اعيمج سانلا  ايحأ  امنأكف  اهايحأ  نمو  اعيمج 
-5 << نوفرسمل ضرألا  يف  كلذ  دعب  مهنم  اريثك  نإ  مث  تانيبلاب  انلسر  مهتءآج  دقل  و   : >> .... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

12a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 517  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
؟ 2- ةيعرشلا دودحلا  يف  جراوخلا  لوق  وه  ام 
؟ ؟>>.. 3- هيلع هللا  بضغو   >> ىلاعت لاق  هيلع  بضغ  هللا  نأ  مالسإلا  نم  ادمعتم  سفنلا  لتاق  جورخ  ىلع  لدي  الأ 
-4 . بلاطلا ةءارق 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
مهيدـيأ و6- عطقت  وأ  اوبلـصي  وأ  اولتقي  نأ  اداسف  ضرألا  يف  نوعـسي  هلوسرو و  هللا  نوبراحي  نيذـلا  ءآزج  امنإ  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميظع باذع  ةرخآلا  يف  مهلو  ايندلا  يف  يزخ  مهل  كلذ  ضرألا  نم  اوفني  وأ  فالخ  نم  مهلجرأ 
-7 << ميحر روفغ  هللا  نأ  اوملعاف  مهيلع  اوردقت  نأ  لبق  نم  اوبات  نيذلا  الإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

9737

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا
1ليزاربلا

5نيصلا
5ايناملأ

1كرامنادلا
4رئازجلا

3رصم
1اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
1ايسينودنأ

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا

Kh1
1تيوكلا

1ايبيل
7ادنلوه
2نامع

-8 ................<< نيذلا ءآزج  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 ..................<< اوبات نيذلا  الإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

حضاو10- ريغ  ؟  قح ريغب  اسفن  لتق  ناك  نإو  مكاحلا  ىلع  جرخ  نم  لك  ىلع   ( ماعلا وفعلا  نوناق   ) وفعلاب مكح  نم  مكح  ام 
؟ 11- هتروع لسغت  فيكف  ةروع  تيملل  تناك  اذإ 
؟12- هبجوتسي ناك  اذإ  دحلا  هيلع  ماقي  له  هتبوت  لبق  هيلع  ضبق  نم 
حضاو13- ريغ  ؟  ىلاعت هللا  ىلإ  ةوعدلاك  ةنسحلا  دصاقملا  نم  دصقمل  ريغلا  ةغل  ملعت  مكح  ام 
-14 . بلاطلا ةءارق 

12b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.54  ) ( ةغرفم  )  ( 480  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
-2 << نوحلفت مكلعل  هليبس  يف  اودهاجو  ةليسولا  هيلإ  اوغتباو  هللا  اوقتا  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
مهنم و4- لبقت  ام  ةمايقلا  موي  باذع  نم  هب  اودتفيل  هعم  هلثم  اعيمج و  ضرألا  يف  ام  مهل  نأ  ول  اورفك  نيذلا  نإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << ميلأ باذع  مهل 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 << ميقم باذع  مهل  اهنم و  نيجراخب  مه  امو  رانلا  نم  اوجرخي  نأ  نوديري  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-8 << ميكح زيزع  هللا  هللا و  نم  الاكن  ابسك  امب  ءآزج  امهيديأ  اوعطقاف  ةقراسلا  قراسلا و  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

13a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 501  )  ( 132  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
حضاو2- ريغ  مفلاك ؟  ءاضعألا  نم  اهريغ  ىلإ  ىدعتت  وأ  ديلاب  ةصاخ  ةقرسلا  له 
؟"3- ميقم باذع  مهل  اهنم و  نيجراخب  مه  امو   " ..... ىلاعت هلوق  يف  نيجراخ  بارعإ  ام 
عاتملا4- ريعتست  ةأرما  تناكو  ثيدحلا "  ظافلأ  ضعب  يف  درو  دقف  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  هدهع  يف  تقرـس  يتلا  ةيموزخملا  ثيدح  هجوي  فيك 

؟"  هدحجتف
ةقباسلا5- ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

13b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 201  ) 
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2نامع
1نيبلفلا

1ايسور
10ةيدوعسلا

1سنوت
32اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 86نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003975

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103701725

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458588

راوزلا لجس 
105186

ةيمقرلا ةبتكملا 
723836

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108439190

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 522  )  ( 201  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
حضاو2- ريغ  ؟  هدي عطقت  لهف  ائيش  هيخإ  نم  خألا  قرس  اذإ 
؟ 3- حضاو ريغ  لاؤس 
؟ 4- كلذ نم  نكمي  لهف  ةعوطقملا  هدي  درل  ةيحارج  ةيلمع  ءارجإ  قراسلا  لواح  اذإ 
؟ 5- حضاو ريغ  لاؤس 
؟" 6- مويلا رانيدلا  عبر  ريدقت "  وه  ام 
-7 . بلاطلا ةءارق 
-8 ...............<< ةقراسلا قراسلاو و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-9 << . ميحر روفغ  هللا  نإ  هيلع  بوتي  هللا  نإف  حلصأ  هملظ و  دعب  نم  بات  نمف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

14a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 552  )  ( 217  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ريدق3- ئيش  لك  ىلع  هللا  ءاشي و  نمل  رفغي  ءاشي و  نم  بذعي  ضرألا  تاوامـسلا و  كلم  هل  هللا  نأ  ملعت  ملأ  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريـسفت 

<<
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 5- ةيحارج ةيلمعب  هدي  عاجرإ  نم  قراسلا  نكمي  اذامل ال 
-6 . بلاطلا ةءارق 
ريسفتلا7- دعاوق  لوح  ةملك 
؟ 8- ام ةيآ  ريسفت  يف  فالتخالا  عقو  اذإ  ريسفتلا  يف  ةقيرط  لثمأ  يه  امو  ؟  ةدمتعملا ريسفتلا  بتك  ىلإ  ةيآ  لك  مهف  يف  عجري  له 
؟" 9- يملعلا زاجعإلا  ةيرصعلا "  تاريسفتلاب  نآرقلا  ريسفت  مكح  ام 

14b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 525  )  ( 235  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ةدوصقم ريغ  ناعم  يف  ةينآرقلا  تايآلا  لامعتسا  مكح  ام 
؟ 2- فلسلا ةديقعل  ةفلاخملا  ريسافتلا  ضعب  عم  لماعتي  فيك 
؟ 3- ريسفتلا نم  تايآلا  طابترا  ةبسانمب  ملعلا  له 
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؟ 4- نيعباتلاو ةباحصلا  رسافت  ىلإ  عوجرلا  نود  طقف  ةغللا  ةهج  نم  نآرقلا  ريسفت  مكح  ام 
؟ 5- ريسفتلا ملعب  هبلط  ةيادب  يف  ملعلا  بلاط  ينتعي  له 
حضاو6- ريغ  ؟  ريسفتلا ملع  ملعلا  بلاط  أرقي  فيك 
-7 . بلاطلا ةءارق 
نمو8- مهبولق  نمؤت  مل  مههاوفأب و  انماء  اولاق  نيذـلا  نم  رفكلا  يف  نوعراسي  نيذـلا  كنزحيال  لوسرلا  اهيأآي  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

هوتؤت مل  نإ  هوذخف و  اذه  متيتوأ  نإ  نولوقي  هعضاوم  دعب  نم  ملكلا  نوفرحي  كوتأي  مل  نيرخاء  موقل  نوعامس  بذكلل  نوعامـس  اوداه  نيذلا 
ةرخآلا يف  مهل  يزخ و  ايندلا  يف  مهل  مهبولق  رهطي  نأ  هللا  دري  مل  نيذـلا  كئآلوأ  ائيـش  هللا  نم  هل  كلمت  نلف  هتنتف  هللا  دري  نم  اورذـحاف و 

 << ميظع باذع 
-9 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

كورضي10- نلف  مهنع  ضرعت  نإ  مهنع و  ضرعأ  وأ  مهنيب  مكحاف  كوءآج  نإف  تحسلل  نولاكأ  بذكلل  نوعامس  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << نيطسقملا بحي  هللا  نإ  طسقلاب  مهنيب  مكحاف  تمكح  نإ  ائيش و 

-11 . حضاو ريغ  ؟  ةحيحصلا ةديقعلا  ىلع  وهو  ةديقعلا  يف  أطخأ  نم  مكح  ام 
-12 . حضاو ريغ 
-13 . حضاو ريغ  ؟  قحلل نودناعم  ىراصنلا  له 
؟ 14- ةدارإ تادامجلل  لهف  ضقني "  نأ  ديري  ارادج  ىلاعت "  لاق 
-15 . حضاو ريغ  تحسلا  نع  لاؤس 

15a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 493  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- كلذ ىنعم  امف  هريغ  يف  فصوو  هسفن  يف  فصو  تحسلا  نأ  انلق 
؟ 2- ينوكلاو يعرشلا  لعجلا  نيب  قرفلا  وه  ام 
؟ 3- عوجرلا هيلع  بجي  لهف  هفالخ  هل  رهظ  مث  هسفن  نم  نآرقلا  رسف  نم 
؟ 4- تايآلا نم  اهريغ  فيرحت  نم  دشأ  تافصلا  تايآ  فيرحت  له 
؟ 5- نيملكتملا دنع  اهليوأتو  ىلاعت  هللا  تافص  تابثإ  نع  لاؤس 
-6 . بلاطلا ةءارق 
-7. ةشقانملا
-8 ...<<. مهنع ضرعأ  وأ  مهنيب  مكحاف  كوءآج  نإف  تحسلل  نولاكأ  بذكلل  نوعامس  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-9 << نيطسقملا بحي  هللا  نإ  طسقلاب  مهنيب  مكحاف  ائيش  كورضي  نلف  مهنع  ضرعت  نإ  و   : >>...... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 

-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-11 . بلاطلا ةءارق 
-12. ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
-13 <<. نينمؤملاب كئالوأ  امو  كلذ  دعب  نم  نولوتي  مث  هللا  مكح  اهيف  ةراوتلا  مهدنعو  كنومكحي  فيكو   : >> ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 

15b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 507  )  ( 165  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نينمؤملاب كئآلوأ  ام  كلذ و  دعب  نم  نولوتي  مث  هللا  مكح  اهيف  ةاروتلا  مهدنع  كنومكحي و  فيك  و  ىلاعت <<  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
بلاطلا3- ةءارق 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
امب5- رابحألا  نوينابرلا و  اوداه و  نيذـلل  اوملـسأ  نيذـلا  نويبنلا  اـهب  مكحي  رونو  ىدـه  اـهيف  ةاروتلا  اـنلزنأ  آـنإ  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

هللا لزنأ  آمب  مكحي  مل  نم  اليلق و  انمث  يتاـيائب  اورتشتـال  نوشخا و  ساـنلا و  اوشخت  ـالف  ءآدهـش  هيلع  اوناـك  هللا و  باـتك  نم  اوظفحتـسا 
 << نورفاكلا مه  كئآلوأف 

-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 7- هللا ىلإ  ةوعدلا  يف  مهتيشخ  مدعو  سانلا  ةيشخ  طباض  ام 
-8 . حضاو ريغ  لاؤس 
-9 . حضاو ريغ  ؟ ىلاعت هللا  مكح  لثم  هللا  ريغ  مكح  نأ  دقتعا  نم  رفكي  له 

-10 . حضاو ريغ  مهنايصع ؟  لاح  قلخلا  ةحيصن  مكح  ام 
-11 . بلاطلا ةءارق 
-12 . ةشقانملا
-13 << . نورفاكلا مه  كئآلوأف  هللا  لزنأآمب  مكحي  مل  نمو  ىلاعت << :  هلوق  يف  ليصفتلا  ةدايز 

16a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.61  ) ( ةغرفم  )  ( 470  )  ( 150  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << . نورفاكلا مه  كئآلوأف  هللا  لزنأآمب  مكحي  مل  نمو  ىلاعت << :  هلوق  ىنعم  يف  هيلع  مالكلا  قبس  ام  ةمتت 
-2 ....<<. سفنلاب سفنلا  نأ  آهيف  مهيلع  انبتكو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 ....<<. نيعلاب نيعلا  و   : >>...... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
-4 <<. نسلاب نسلا  نذألاب و  نذألا  فنألاب و  فنألا  و   : >>.... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
؟ 5- نآرقلا لوزن  دعب  ةخوسنم  ةراوتلا  سيلأ  لاكشإلا  نيقداص " منتك  نإ  اهولتاف  ةاروتلاب  اوتأف  لق  ةيآلا "  هذه  ريسفت  اوجرن 
-6 . ةشقانملا

16b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.52  ) ( ةغرفم  )  ( 454  )  ( 142  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 . ةشقانملا ةمتت 
-2 << . نوملاظلا مه  كئآلوأف  هللا  لزنأآمب  مكحي  مل  نمو  هل  ةرافك  وهف  هب  قدصت  نمف  صاصق  حورجلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 . بلاطلا ةءارق 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
رون و6- ىدـه و  هيف  ليجنإلا  هانيتاء  ةاروتلا و  نم  هيدـي  نيب  امل  اقدـصم  ميرم  نبا  ىـسيعب  مهراثاء  ىلع  انيفقو  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 <<. نيقتملل ةظعوم  ىده و  ةاروتلا و  نم  هيدي  نيب  امل  اقدصم 
-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

17a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.62  ) ( ةغرفم  )  ( 553  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << . نوقسافلا مه  كئآلوأف  هللا  لزنأآمب  مكحي  مل  نمو  هيف  هللا  لزنأآمب  ليجنإلا  لهأ  مكحيل  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
ةشقانملا3-
-4 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 ....<<. هيلع انميهم  باتكلا و  نم  هيدي  نيب  امل  اقدصم  قحلاب  باتكلا  كيلإ  آنلرنأ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
اجاهنمو7- ةعرـش  مكنم  انلعج  لكل  قحلا  نم  كءآـج  اـمع  مهءآوهأ  عبتت  ـال  هللا و  لزنأآـمب  مهنيب  مكحاـف   : >> ..... ىلاـعت هللا  لوق  ريـسفت 

...<<.
مكعجرم8- هللا  ىلإ  تاريخلا  اوقبتـساف  مكاتاءآم  يف  مكولبيل  نكل  ةدـحاو و  ةـمأ  مكلعجل  هللا  ءآـش  ول  و   : >> ..... ىلاـعت هللا  لوق  ريـسفت 

 << . نوفلتخت هيف  متنك  امب  مكئبنيف  اعيمج 
-9 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

نإ10- دوهيلا  وأ  ىراصنلا  يتفي  نأ  كلذ  يف  صـصختملل  لهف  نايدألا "  " ىمـسي صـصخت  اهيف  مالـسإلا  دـالب  يف  ةيمالـسإلا  تاـعماجلا  ضعب  يف 
؟  مهنيد ماكحأ  ضعب  نع  هولأس 

؟ "11- ىلع و" ىلإ "  " نيب قرفلا  وه  ام 
-12 . حضاو ريغ  لاؤس 
؟ 13- ىلاعت هللا  لزنأ  ام  ريغب  مكح  نمك  نوكي  هللا  لزنأ  ام  ريغب  ىتفأ  نم  له 
ةظعوم14- ىدـه و  ةاروتلا و  نم  هيدـي  نيب  امل  اقدـصم  رون و  ىدـه و  هيف  ليجنإلا  هاـنيتاء  و   >>.... ىلاـعت هلوق  يف  ىدـه  ةـظفل  تررك  اذاـمل 

 <<. نيقتملل
؟ 15- جاهنملاو ةعرشلا  نيب  قرفلا  ام 
؟ 16- مهنيد ةحص  ىلع  هللا "...  لزنأ  امب  ليجنإلا  لهأ  مكحيلو  ىلاعت "  هلوقب  ىراصنلا  جتحا  ول 
-17 . حضاو ريغ  ىراصنلاو  دوهيلا  نع  لاؤس 

17b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 
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نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 458  )  ( 143  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- ليئارسإ ينب  نع  لاؤس 
-2 . بلاطلا ةءارق 
-3 . ةقباسلا ةيآلا  دئاوف  بلاطلا  ةءا  رق 
ةقباسلا4- ةيآلا  دئاوف  ةمتت 
ملعاف5- اولوت  نإف  كيلإ  هللا  لزنأآم  ضعب  نع  كونتفي  نأ  مهرذـحاو  مهءآوهأ  عبتتال  لزنأآمب و  مهنيب  مكحا  نأ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوقسافل سانلا  نم  اريثك  نإو  مهبونذ  ضعبب  مهبيصي  نأ  هللا  ديري  امنأ 
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حضاو7- ريغ  ؟  ماثآلاو بونذلا  ةرفغمل  ةقيرط  عجنأ  يه  ام 
حضاو8- ريغ  سانلا ؟  بلغأ  سانلا "  نم  ريثك  لوق "  له 
؟ 9- هقح دادرتسال  مهيلإ  مكاحتلا  زوجي  لهف  رافكلا  نيب  شيعي  ملسملا  ناك  اذإ 

؟ 10- كلذ يف  مكيأر  امف  ليللا  ةيادب  يف  ملعلا  بلطب  لغتشم  هنأ  لجأل  ليللا  مايق  كرت  ملع  بلاط 
بلاطلا11- ةءارق 
-12 << نونقوي موقل  امكح  هللا  نم  نسحأ  نم  نوغبي و  ةيلهاجلا  مكحفأ  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريسفت 
-13 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

18a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 526  )  ( 270  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
هللا ال2- نإ  مهنم  هنإف  مكنم  مهلوتي  نم  ضعب و  ءآيلوأ  مهـضعب  ءآيلوأ  ىراصنلا  دوهيلا و  اوذـختت  نيذـلا ال  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريـسفت 

 << نيملاظلا موقلا  يدهي 
؟ 3- لودلا نيب  قاثيملا  نع  لاؤس 
-4 . حضاو ريغ  ؟" ضعب ءآيلوأ  مهضعب  ءآيلوأ  ىراصنلا  دوهيلا و  اوذختت  نيذلا ال  اهيأآي  ىلاعت ...."  هلوق  يف  ضعب "  " ىلع فقولا  حصي  له 
؟ 5- ىلاعت هللا  ميكحتلا  لصأ  نأ  يفاني  ءاضقلا "  مكح  لوق "  له 
؟ 6- ةيالولاو ةالوملا  يف  نيملاسملا  رافكلاو  نيبراحملا  رافكلا  نيب  قرفي  له 
؟ 7- ةعيرشلا نينقت  مكح  ام 
ةشقانملا8-

18b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 
 ( ةغرفم  )  ( 162  ) 
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 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 475  )  ( 162  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
هللا ال2- نإ  مهنم  هنإف  مكنم  مهلوتي  نم  ضعب و  ءآيلوأ  مهـضعب  ءآيلوأ  ىراصنلا  دوهيلا و  اوذختت  نيذلا ال  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 

 << نيملاظلا موقلا  يدهي 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حتفلاب4- يتأي  نأ  هللا  ىسعف  ةرئآد  انبيـصت  نأ  ىـشخن  نولوقي  مهيف  نوعراسي  ضرم  مهبولق  يف  نيذلا  ىرتف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نيمدان مهسفنأ  يف  اورسأآم  ىلع  نوحبصيف  هدنع  نم 
؟ 5- تاهبشلا ىلع  اهانبم  عدبلاو  تاوهشلا  نم  مظعأ  تاوهشلا 
؟ 6- عدبلا لهأ  ةالوم  نوكت  فيك 
؟ 7- رافكلل ةالوم  دعت  داليملا  خيراتل  نيملسملا  نم  ريثك  مادختسا  له 
-8 . بلاطلا ةءارق 
-9.....<<. مهبولق يف  نيذلا  ىرتف  >>... ةقباسلا ةيآلل  ريسفتلا  ةمتت 

19a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 485  )  ( 180  ) 

 :- تايوتحملا  

يف1- اورـسأآم  ىلع  نوحبـصيف  هدنع  نم  حتفلاب  يتأي  نأ  هللا  ىـسعف  ةرئآد  انبيـصت  نأ  ىـشخن  نولوقي  ةـقباسلا ....<<  ةـيآلا  ريـسفت  ةـمتت 
 << نيمدان مهسفنأ 

-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نيرساخ3- اوحبصأف  مهلامعأ  تطبح  مكعمل  مهنإ  مهناميأ  دهج  هللاب  اومسقأ  نيذلا  ءآلؤآهأ  اونماء  نيذلا  لوقي  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

<<
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ةزعأ5- نينمؤملا  ىلع  ةـلذأ  هنوبحيو  مهبحي  موقب  هللا  يتأي  فوسف  هنيد  نع  مكنم  دـتري  نم  اونماء  نيذـلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميلع عساو  هللا  ءآشي و  نم  هيتؤي  هللا  لضف  كلذ  مئآل  ةموال  نوفاخي  الو  هللا  ليبس  يف  نودهاجي  نيرفاكلا  ىلع 
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 7- ضغبلاو بحلا  نم  رافكلا  ةلماعمك  نيملسملا  قاسف  ةلماعم  له 
؟ 8- هبيجي فيكف  كل  لخد  ام  هل  لاقف  الجر  لجر  حصن  اذإ 
؟ 9- هلك اطباح  هلمع  نوكي  ةرهاظلا  نيقفانملا  تافص  هيف  تعمتجا  نم  له 

-10 . بلاطلا ةءارق 

19b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.48  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 217  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << نوعكار مه  ةاكزلا و  نوتؤي  ةالصلا و  نوميقي  نيذلا  اونماء  نيذلا  هلوسرو و  هللا  مكيلو  امنإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حضاو4- ريغ  ؟  ةبوت رحاسلل  له 
؟ 5- بات نإو  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  لوسرلا  باس  لتقي  اذامل 
؟ 6- سانلا نم  انالف  هرحسب  لتق  اذإ  بئاتلا  رحاسلا  لتقي  له 
؟ 7- ركنملاو ءاشحفلا  نع  ىهنت  ةالصلا  نوك  نع  لاؤس 

20a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 501  )  ( 176  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بلاطلا ةءارق 
ةشقانملا2-
-3 << نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نإف  اونماء  نيذلا  هلوسر و  هللا و  لوتي  نمو  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ءآيلوأ5- رافكلا  مكلبق و  نم  باتكلا  اوتوأ  نيذلا  نم  ابعل  اوزه و  مكنيد  اوذختا  نيذلا  اوذختتال  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريـسفت 

 << نينمؤم متنك  نإ  هللا  اوقتا  و 
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ "7- هلوسرو هللا  براح  ىنعم " ام 
؟ 8- رافكلا ةالوم  نم  اذه  لهف  لمع "  قيدص  هنع "  لوقيف  رفاك  هعم  لمعي  ملسم 
؟ 9- رافكلا ةالوم  نم  رفاكلا  هيبأل  ملسملا  نبالا  بلق  يف  نوكي  يذلا  يعيبطلا  بحلا  له 

؟ 10- ناطيشلا بزح  ةمالع  يه  ام 
؟ 11- ةبحملا مزلتست  ةرصنلا  له 
ةشقانملا12-
-13 << نولقعي موق ال  مهنأب  كلذ  ابعل  اوزه و  اهوذختا  ةالصلا  ىلإ  متيدان  اذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 

20b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 495  )  ( 161  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولقعي موق ال  مهنأب  كلذ  ابعل  اوزه و  اهوذختا  ةالصلا  ىلإ  متيدان  اذإ  و  قباسلا ....<< ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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نوقـساف3- مكرثكأ  نأ  لبق و  نم  لزنأآمو  انيلإ  لزنأآم  هللاب و  انماء  نأ  آلإ  انم  نومقنت  له  باتكلا  لـهأآي  لـق  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 
<<

حضاو4- ريغ  ؟  ةقيقحلا يف  حدم  يهو  مذ  ةفص  بطاخملا  هنم  عقوتي  يذلا  بولسألا  ىلع  الاثم  ديرن 
؟ 5- نذؤملا رجأ  لثم  هل  نذؤملا  فلخ  ددرملا  له 
؟ 6- ةعيرألا ةيهقفلا  بهاذملاك  زئاج  مالسإلا  يف  بزحتلا  نأ  لوقي  نميف  مكيأر  ام 
اموادـم7- نكي  ملو  تارم  نذأ  نمل  لصحي  هنأ  وأ  كلذ  ىلع  ماود  نمب  صاخ  اذـه  لهف  ةـمايقلا  موي  اقانعأ  لوطأ  مهنأ  نينذؤملا  لـضف  يف  درو 

؟  هيلع
؟ 8- ةنس هنأك  راص  ىتح  هللا "  الإ  هلإ  ال  مهلوقب "  هتماقإ  نم  ىهتنا  اذإ  ميقملا  ةعباتم  نم  دجاسملا  يف  سانلا  نيب  مويلا  رشتنا  ام  مكح  ام 
؟ 9- ةبترملاو رجألا  يف  نوكي  كلذ  لهو  نذؤملا  وأ  مامإلا  لضفألا  نم 

-10 . بلاطلا ةءارق 
-11 . ةشقانملا
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
دبع13- ريزانخلاو و  ةدرقلا  مهنم  لعج  هيلع و  بضغو  هللا  هنعل  نم  هللا  دنع  ةـبوثم  كلذ  نم  رـشب  مكئبنأ  له  لق  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << ليبسلا ءآوس  نع  لضأ  اناكم و  رش  كئآلوأ  توغاطلا 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةدئاملا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 4 | 3 | 2 | 1 |

21a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 544  )  ( 214  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . قباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 2- ىراصنلاب  " نيلاضلا الو  دوهيلاب و " مهيلع "  بوضغملا  ريغ  ىلاعت "  هلوق  رسف  هنأ  مالسلا  ةالصلا و  هيلع  هنع  تبث  له 
-3 . حضاو ريغ  ايونعم "  نوكي  دق  خسملا  له 
نيذلل4- ةوادع  سانلا  دشأ  ندجتل  ىلاعت "  هلوق  عم  اذـه  ضراعتي  الأ  مهيلع  بوضغم  ملـسو  هيلع  هللا  ىلـص  يبنلا  ةـثعب  دـعب  ىراصنلا  نأ  انلق 

؟"  ىراصن انإ  لاق  نيذلا  ةدوم  مهبرقأ  ندجتلو  اوكرشأ  نيذلاو  دوهيلا  اونمآ 
؟" 5- ريزانخلاو ةدرقلا  ناوخإ  ىراصنلاو "  دوهيلل  لوقي  نأ  ملسملل  زوجي  له 
-6 . حضاو ريغ  ؟  نيدحلملا نيكرشملا  نم  لضأ  باتكلا  لهأ  له 
؟ 7- يونعملا هيبشتلا  ةهج  نم  ريزانخلاو  ةدرقلاب  ابرلاب  نولماعتي  نيذلا  نوملسملا  هبشي  له 
؟ 8- باهولا هللا  مسا  نم  اصيقنت  دعي  ةيباهو "  مهلوقب "  باهولا  دبع  نب  دمحم  خيشلا  ةوعد  مهفي  مل  نم  ضعب  عينشت  له 
-9 . بلاطلا ةءارق 

-10 . ةشقانملا
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  72ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 86نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
86

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6853560

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
37

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
9672
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
16
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 

10
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

-11 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-12 << . نومتكي اوناك  امب  ملعأ  هللا  هب و  اوجرخ  دق  مهو  رفكلاب  اولخد  دق  انماء و  اولاق  مكوءآجاذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

21b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 491  )  ( 185  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << نولمعي اوناك  ام  سئبل  تحسلا  مهلكأ  ناودعلاو و  مثإلا  يف  نوعراسي  مهنم  اريثك  ىرت  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-4 << نوعنصي اوناكام  سئبل  تحسلا  مهلوق  نع  رابحألا  نوينابرلا و  مهاهني  الول  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 ..............<< مهنم اريثك  ىرت  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 ..........<< نوينابرلا مهاهني  الول  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملادئاوفلا 
-7 . حضاو ريغ  سئب "  " صوصخم نع  لاؤس 
؟ 8- ىلاعت هللا  نع  هيبشتلا  يفن  لجأل  الإ  لوأن  نحن ال  نولوقي  تافصلل  نولوأملا 
؟ 9- كلذ فيك  اقلطم  صوصخو  مومع  عنصلا " و" لعفلا "  " ظفل نيب 

؟ 10- ةمكح ريغ  نم  هللا  ىلإ  ةوعدلا  مكح  ام 
-11 . بلاطلا ةءارق 
نديزيل12- ءآشي و  فيك  قفني  ناتطوسبم  هادي  لب  اولاق  امب  اونعل  مهيدـيأ و  تلغ  ةـلولغم  هللا  دـي  دوهيلا  تلاق  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

هللا و اهأفطأ  برحلل  اران  اودـقوأآملك  ةـمايقلا  موي  ىلإ  ءآضغبلا  ةوادـعلا و  مهنيب  انيقلأو  ارفك  انايغط و  كـبر  نم  كـيلإ  لزنأآـم  مهنم  اريثك 
 << نيدسفملا بحي  هللا ال  اداسف و  ضرألا  يف  نوعسي 

-13 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

22a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 533  )  ( 224  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلاةمتت 
؟ 2- ريثكلا دح  وه  ام 
؟ 3- ةمايقلا موي  ةمكحلا  سانلل  رهظي  نيبي و  هللا  نأ  حيحص  له 
؟ 4- رصحلا ديفي  ةيعرشلا  صوصنلا  يف  ددعلا  له 
؟ 5- لعفي نأ  دارأ  اذإ  هسفن  لأسي  ىلاعت  هللا  نوك  ةحص  ىدم  نع  لاؤس 
؟" 6- ناتطوسبم هادي  لب  ىلاعت "  لاق  اهدعبو  ةدئاملا  اولاق "...  امب  ونعل  ىلاعت "  هلوق  ىلع  فوقولا  نم  عناملا  ام 
؟" 7- ددعلا اذهب  ديقتي  هنإف  ددعب  ركذ  اذإ  ءيشلا  نأ   " لوح حاضإ  ةدايز  ديرن 
؟ 8- ةيهلإلا تافصلا  راكنإ  مكح  ام 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

9737

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا
1ليزاربلا

5نيصلا
5ايناملأ

1كرامنادلا
4رئازجلا

3رصم
1اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
1ايسينودنأ

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا

Kh1
1تيوكلا

1ايبيل
7ادنلوه
2نامع

1نيبلفلا

-9 . بلاطلا ةءارق 
-10 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-11 << ميعنلا تانج  مهانلخدأل  مهتائيس و  مهنع  انرفكل  اوقتاو  اونماء  باتكلا  لهأ  نأ  ول  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

22b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.51  ) ( ةغرفم  )  ( 490  )  ( 171  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟2- لامكلا حالصإلا  لصحي  فيكف  هسفن  يف  حلاص  هنأ  عم  حالصإلا  ىلع  ةردقلا  مدع  هسفن  يف  دجي  دق  ملسملا 
؟ 3- تافصلا ولع  لخدي  مسق  يأ  يفف  ردقو  رهقو  تاذ  ولع  ىلإ  ىلاعت  هللا  ولع  مسقي  ءاملعلا  ضعب 
؟ 4- ءاضغبلاو ضغبلا  نيب  قرفلا  ام 
؟ 5- هسفن ىلع  هداسف  رصق  نمك  سيل  نيدسفملا  رابك  نأ  دجن  نحنو  ادسفم  نوكي  هسفن  يف  دسافلا  نأ  انلق 
؟ 6- هلالجب قيلت  هلل  ةيقيقح  ةفص  اهنأ  نم  هوحنو  برقلا  يف  لوقلاك  ةيعملا  يف  لوقلا  له 
؟" 7- ضرألا يف  هللا  ةنج  ةليمج "  ضرأ  ىأر  اذإ  سانلا  ضعب  لوق  حصي  له 
-8 . بلاطلا ةءارق 
-9 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

ةمأ10- مهنم  مهلجرأ  تحت  نم  مهقوف و  نم  اولكأل  مهبر  نم  مهيلإ  لزنأآمو  لـيجنإلا  ةاروتلا و  اوماـقأ  مهنأ  ول  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << . نولمعي ام  ءآس  مهنم  ريثك  ةدصتقم و 

-11 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
هللا12- نإ  سانلا  نم  كمـصعي  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  كبر و  نم  كيلإ  لزنأآم  غلب  لوسرلا  اـهيأآي  ىلاـعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << . نيرفاكلا موقلا  يدهيال 
-13 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ "14- ةقباسلا بتكلا  هنأ  مهبر "  نم  مهيلإ  لزنأ  امو  ىلاعت "  هلوق  ءاملعلا  ضعب  ريسفت  يف  فعضلا  هجو  ام 

23a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 476  )  ( 137  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بلاطلا ةءارق 
ةشقانملا2-
اريثك3- نديزيلو  مكبر  نم  مكيلإ  لزنأ  آم  ليجنإلا و  ةاروتلا و  اوميقت  ىتح  ئيش  ىلع  متـسل  باتكلا  لهأ  آي  لق  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريـسفت 

<< نيرفاكلا موقلا  ىلع  سأت  الف  ارفك  انايغط و  كبر  نم  كيلإ  لزنأ  آم  مهنم 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
فوخ5- الف  احلاص  لمع  رخآلا و  مويلا  هللاب و  نماء  نم  ىراصنلا  نوئباصلا و  اوداه و  نيذـلا  اونماء و  نيذـلا  نإ  ىلاـعت << :  هللا  لاقريـسفت 
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1نيبلفلا
1ايسور

10ةيدوعسلا
1سنوت
32اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 86نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003975

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103701725

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458588

راوزلا لجس 
105186

ةيمقرلا ةبتكملا 
723836

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108439190

 << نونزحي مه  مهيلع و ال 

23b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 516  )  ( 223  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونزحي مه  مهيلع و ال  فوخ  الف  احلاص  لمع  رخآلا و  مويلا  هللاب و  نماء  نم   >>... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟" 2- ىلاعت هللا  ىلع  يقابلاو  لعفإ  لوق "  حصي  له 
؟ 3- ريبدتلاو قزرلاو  قلخلا  ىلع  ةيبوبرلا  ديحوت  فيرعت  يف  رصتقي  اذامل 
مهنيبو4- اننيب  يذلا  دهعلا  مالسلاو "  ةالصلا  هيلع  هلوقب  نولدتسيو  ةالـصلا  كرات  نورفكي  نيذلا ال  ىلع  درن  فيكف  صقنيو  ديزي  رفكلا  نأ  انركذ 

؟  رفك نود  رفك  هب  دارملا  انه  رفكلا  نأ  رفك "  دقف  اهكرت  نمف  ةالصلا 
؟" 5- يدهملا ثعبيو  مالسلا  هيلع  ىسيع  لزني  ىتح  ةمئاق  اهل  موقت  نل  مالسإلا  ةمأ  نأ  سانلا "  ضعب  لوق  حيحص  له 
؟" 6- هبر هيلع  ملكتي  نآرقلا  نأ  لوق "  ةحص  ام 
؟ "7- كيلإ انده  انإ  مهللا  ءاعدلا "  اذه  حصي  له 
؟ 8- نيقيلا نع  لاؤس 
-9 . بلاطلا ةءارق 

-10 . ةشقانملا
-11 <<. نونزحي مه  مهيلع و ال  فوخ  الف  احلاص  لمع  و   >>... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت  .
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-13 . ريفكتلا لئاسم  يف  مهم  ليصفت 

24a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 198  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ريفكتلا لئاسم  يف  ليصفتلا  ةمتت 
اذه2- لهف  كلذب  رفكي  الف  نيتلأسم  وأ  ةلأسم  يف  ناك  ول  ام  فالخب  رفك  اذهف  رومألا  عيمج  يف  هللا  لزنأ  ام  ريغب  مكحلا  ناك  اذإ  لوقي  مهضعب 

؟  حيحص
؟ "3- دصقلا ريفكتلا "  يف  انطرتشا  اذامل 
-4 . بلاطلا ةءارق 
اوبذك و5- اقيرف  مهـسفنأ  ىوهت  الامب  لوسر  مهءآج  املك  الـسر  مهيلإ  آنلـسرأ  ليئآرـسإ و  ينب  قاثيم  انذخأ  دقل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 <<. نولتقي اقيرف 
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
امب7- ريـصب  هللا  مهنم و  ريثك  اومـص  اومع و  مث  مهيلع  هللا  باـت  مث  اومـص  اومعف و  ةـنتف  نوكت  نأ  اوبـسح  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << . نولمعي
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-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
هنإ9- مكبر  يبر و  هللا  اودبعا  ليئآرسإ  ينباي  حيسملا  لاق  ميرم و  نبا  حيسملا  وه  هللا  نإ  اولاق  نيذلا  رفك  دقل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << . راصنأ نم  نيملاظلل  ام  رانلا و  هاوأم  ةنجلا و  هيلع  مرح  دقف  هللاب  كرشي  نم 
؟ 10- رضاحلا نمزلا  يف  نآلا  مهل  مزال  فصولا  اذه  لهف  ءايبغأ  ىمادقلا  دوهيلا 
حضاو11- ريغ  ؟"  نولتقي اقيرفو  اوبذك  اقيرف  ىلاعت "  هلوق  ىنعم  ام 

24b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 529  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- عردلا بيج  اهجرف "  تنصحأ  يتلا  نارمع  ةتنبا  ميرمو  ميرم "  نع  ىلاعت  هلوق  يف  جرفلا  رسف  نميف  مكيأر  ام 
؟ 2- دعب تأي  مل  لاجدلاو  تيبلاب  فوطي  لاجدلا  ىأر  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نأ  ملسم  حيحص  يف  يذلا  ثيدحلا  يف  مكلوق  ام 
؟ 3- ةمايقلا موي  يلإ  مهل  ةثباث  اهنأ  ةنسلاو  باتكلا  يف  ىراصنلاو  دوهيلل  اهنأ  تبث  ةفص  لك  له 
؟ 4- ملسو هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  ةثعب  دعب  دوهيلا  نم  ءاج  نميف  مهنم "  ريثك  اومص  اومع و  مث  ىلاعت "  هلوق  نوكي  الأ 
-5 . بلاطلا ةءارق 
ةشقانملا6-
ةقباسلا7- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نيذـلا9- نسميل  نولوقي  امع  اوهتني  مل  نإ  دـحاو و  هلإ  آلإ  هلإ  نم  امو  ةـثالث  ثلاث  هللا  نإ  اولاق  نيذـلا  رفك  دـقل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << ميلأ باذع  مهنم  اورفك 
؟ 10- رانلا باحصأ  نم  نوكي  ةدحاوب  ولو  هتانسح  ىلع  هتائيس  تداز  نم  له 
؟ 11- مهل باذعلا  نم  عون  مهنم  رظنلا  اذه  لهف  رانلاو  ةنجلا  لهأ  ىلإ  نورظني  فارعألا  باحصأ  نأ  انلق 
؟ " 12- هللا نود  نم  نيهالإ  يمأو  ينوذختا  سانلل  تلق  تنأأ  هلوقو "  ةثالث "  ثلاث  هللا  نإ  اولاق  نيذلا  رفك  دقل  ىلاعت "  هلوق  ضراعتي  له 
؟ 13- ربكأ رفك  سيل  ةثالث " ثلاث  هللا  نإ  اولاق  نيذلا  رفك  دقل   " ىلاعت هلوق  نأ  لوقي  نميف  مكيأر  ام 
؟ 14- ربكألاو رغصألا  كرشلا  نيب  قرفلا  ام 
-15 . بلاطلا ةءارق 

25a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 488  )  ( 184  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
ةقباسلا2- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << ميحر روفغ  هللا  هنورفغتسي و  هللا و  ىلإ  نوبوتي  الفأ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
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-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 6- حيحص اذه  لهف  بنذلا  نم  ةبوتلا  نم  لقأ  تسيل  ريصقتلا  نم  ةبوتلا  نإ  لاق  نم 
هللا7- نأ  ملعلا  عم  اذه  هجوي  فيكف  هتوم  ضرم  يف  ناك  يذلا  دوهيلا  مالغلا  مالسإ  يف  اببس  ناك  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نإ  لئاق  لاق  اذإ 

؟  ةرغرغلا دنع  ةبوتلا  لبقي  ال 
حضاو8- ريغ  ؟  رفكلا يف  ةدحاو  ةجرد  ىلع  ىراصنلا  له 
؟ 9- مالسإلل هوعديل  يصاعملا  اهيف  ىهقم  يف  لجر  عم  سلجي  نمك  ةريغصلا  يصاعملا  ضعب  باكترا  يف  ةجح  ةيعرشلا  دصاقملا  نوكت  له 

-10 . بلاطلا ةءارق 
نيبن11- فيك  رظنا  ماعطلا  نالكأي  اناك  ةـقيدص  همأ  لسرلا و  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الإ  ميرم  نبا  حيـسملا  ام  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << نوكفؤي ىنأ  رظنا  مث  تايألا  مهل 
-12 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

25b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.55  ) ( ةغرفم  )  ( 451  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 << . ميلعلا عيسلا  وه  هللا  اعفن و  الو  ارض  مكل  كلمي  الام  هللا  نود  نم  نودبعتأ  لق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ءآوس4- نع  اولض  اريثك و  اولضأ  اولض و  دق  موق  ءاوهأ  اوعبتت  قحلا و ال  ريغ  مكنيد  يف  اولغت  باتكلا ال  لهأآي  لق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << . ليبسلا
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 << . نودتعي اوناكو  اوصع  امب  كلذ  ميرم  نبا  ىسيع  دوواد و  ناسل  ىلع  ليئآرسإ  ينب  نم  اورفك  نيذلا  نعل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
مهيلع و7- هللا  طخـس  نأ  مهـسفنأ  مهل  تمدق  ام  سئبل  اورفك  نيذلا  نولوتي  هولعف  ركنم  نع  نوهانتي  اوناك ال  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 <<. نودلاخ مه  باذعلا  يف 
-8 ...............<< . اورفك نيذلا  نعل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 ..............<<. نوهانتي اوناك ال  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

26a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 501  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
ةشقانملا2-
-3 . فورعملاب رمألا  ركنملا و  راكنإ  ةيفيك  نايب 
مه4- باذعلا  يفو  مهيلع  هللا  طخـس  نأ  مهـسفنأ  مهل  تمدـق  ام  سئبل  اورفك  نيذـلا  نولوتي  مهنم  اريثك  ىرت  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
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 << نودلاخ
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 6- نيملسملا ةلباقم  يف  ىراصنلل  مهيلوت  نم  مويلا  هدهاشن  ام  وه  اورفك  نيذلل  دوهيلا  ةالوم  نأ  لاقي  نأ  نكمي  له 
؟ 7- يلوتلاو ةالوملا  نيب  قرف  كانه  له 
ركنملا8- ريغن  هيلع و  ركنن  لهف  هنع  ةيبنجأ  يهو  ةرايـسلا  يف  هعم  ةأرما  لمحي  الجر  انيأر  ولف  ركنملا  ريغي  نأ  دـحأ  لكل  سيل  هنأ  مولعملا  نم 

 . حضاو ريغ   ؟
؟ 9- رافكلا يلوت  نم  ةرفاكلا  تاعذإلا  عم  ملسملا  لمع  دعي  له 

حضاو10- ريغ  ؟  كلذب رفكي  لهف  رفكلا ى  يف  ابح  مهيلع ال  هنم  ادسح  نيملسملا  رافكلا  عم  لتاق  ملسم 
؟ 11- ركنملا راكنإل  سسجتلا  زوجي  له 
-12 . بلاطلا ةءارق 

26b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.50  ) ( ةغرفم  )  ( 464  )  ( 144  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
-2 << نوقساف مهنم  اريثك  نكل  ءآيلوأ و  مهوذختا  ام  هيلإ  لزنأآمو  يبنلا  هللاب و  نونمؤي  اوناك  ول  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
؟ 3- ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 . ريسفتلا لوصأ  نع  مالكلا 
اولاق5- نيذلا  اونماء  نيذلل  ةدوم  مهبرقأ  ندجتل  اوكرشأ و  نيذلا  دوهيلا و  اونماء  نيذلل  ةوادع  سانلا  دشأ  ندجتل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << نوربكتسي مهنأ ال  انابهر و  نيسيسق و  مهنم  نأب  كلذ  ىراصن  انإ 
انبتكاف6- انماء  آنب  نولوقي ر  قحلا  نم  اوفرع  امم  عملا  نم  ضيفت  مهنيعأ  ىرت  لوسرلا  ىلإ  لزنأآم  اوعمس  اذإ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

 << نيدهاشلا عم 

27a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 527  )  ( 229  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيحلاصلا موقلا  عم  انبر  انلخدي  نأ  عمطن  قحلا و  نم  انءآج  ام  هللاب و  نمؤن  انل ال  ام  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  رسفت 
ىلص3- يبنلا  دهع  يف  مه  نيذلا  ىراصنلا  ىلع  ةروصقم  عمدلا "...  نم  ضيفت  مهنيعأ  ىرت  لوسرلا  يلإ  لزنأ  ام  اوعمس  اذإو  ىلاعت "  هلوق  له 

؟  ةماع يه  مأ  ملسو  هيلع  هللا 
؟ 4- ىراصنلا نع  لاؤس 
؟"... 5- انبر انل  رفغي  نأ  عمطنو  ىراصنلا "  نع  ىلاعت  هلوق  يف  عمطأب  ريبعتلا  ىنعم  ام 
؟ 6- هسفن نم  نآرقلا  رسفي  ىتح  ناسنإلل  ةفرعملا  نم  ىندألا  دحلا  وه  امف  هسفن  نم  رسفي  نأ  لواحي  ناسنإلا  نأ  ريسفتلا  ةدعاق 
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؟ 7- نيسيسقلاو نابهرلاب  صاخ  وه  مأ  ىراصنلا  مومع  هب  دوصقملا  له  نوربكتسي "  مهنأو ال  ىلاعت "  هلوق 
؟ 8- نييحيسملاب ىراصنلا  ةيمست  مكح  ام 
-9 << نينسحملا ءآزج  كلذ  اهيف و  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  اولاق  امب  هللا  مهباثأف  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

-10 << ميحجلا باحصأ  كئآلوأ  آنتايائب  اوبذك  اورفك و  نيذلا  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-11 .....................<< ةوادع سانلا  دشأ  ندجتل  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-12 ..........................<< لزنأآم اوعمس  اذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
حضاو13- ريغ  مهل ؟  نوددوتيو  مهنوبحي  مهنأ  كلذ  ىنعم  لهف  نيملسملل  ةدوم  برقأ  مهنأب  ىراصنلا  ىلاعت  هللا  فصو 
؟ 14- عنطصملا ءاكبلاو  يكابتلا  نيب  قرفلا  وه  ام 
؟ 15- عفرتلاو عضاوتلا  نيب  قرفلا  وه  ام 
؟ 16- هنع صقني  نأ ال  ملعلا  بلاطل  يغبني  يذلا  ىندألا  دحلا  وه  ام 

27b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 552  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

ةلئسألا1- ةمتت 
؟ 2- ىنعملاب ةيبرعلا  ريغلا  ةقباسلا  ممألا  نع  يكحي  نآرقلا  له 
؟ 3- ةيويند ةيفيظو  ةلوازم  نم  هل  لضفأ  ةدابعلاو  ملعلا  بلطل  ملسملا  غرفت  له 
؟" 4- نيدهاشلا عم  انبتكو  نابهرلاو "  نيسيسقلا  نع  ىلاعت  هلوق  ىنعم  ام 
؟" 5- هللا مالك  وه  سيلو  هللا  مالك  نع  ةرابع  وه  نآرقلا "  يف  ةرعاشألا  لوق  ىنعم  ام 
-6 . بلاطلا ةءارق 
-7 . ريسفتلا دعاوق  يف  ةشقانم 
-8 . نآرقلا خسن  نع  مالكلا 
-9 .................<< . هللاب نمؤن  انل ال  ام  و  ىلاعت << : هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

-10 ...............<<. اولاق امب  هللا  مهباثأف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-11 ..............<<. اوبذكو اورفك  نيذلا  و  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 12- حيحص اذه  لهف  نيرخأتملا  حالطصا  نم  عسوأ  خسنلل  نيعباتلاو  ةباحصلا  نم  نيمدقتملا  حالطصا  نإ  لوقي  ءاملعلا  ضعب 
؟ 13- ةنسلاب نآرقلا  خسني  له 
؟ 14- ءاجرلاو فوخلا  نع  لاؤس 
؟ 15- هنع هللا  يضر  رمع  نع  لاؤس 
؟ 16- تاكردلا بسح  ىلع  ةمايقلا  موي  رانلا  ءامسأ  نأ  حيحص  له 

28a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 469  )  ( 130  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . قباسلا طيرشلا  نم  ريخألا  لاؤسلا  ةمتت 
-2 . نآرقلا يف  خسنلا  لوح  ةشقانم 
-3 . نآرقلا يف  خسنلا  نع  مالكلا  ةمتت 
-4 << نيدتعملا بحي  هللا ال  نإ  اودتعت  مكل و ال  هللا  لحأ  آم  تابيط  اومرحت  اونماء ال  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريسفت 
-5 << نونمؤم هب  متنأ  يذلا  هللا  اوقتا  ابيط و  الالح  هللا  مكقزر  امم  اولك  و  ىلاعت << :  هللا  لوقريسفت 
-6 ..................<< اومرحت اونماء ال  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-7 ................................<< هللا مكقزر  امم  اولكو  ىلاعت <<  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
نم8- نيكاسم  ةرـشع  ماعطإ  هترافكف  ناميألا  متدقع  امب  مكذـخاؤي  نكل  مكناميأ و  يف  وغللاب  هللا  مكذـخاؤي  ال  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريـسفت 

كلذك مكناميأ  اوضفحاو  متفلح  اذإ  مكناميأ  ةرافك  كلذ  مايأ  ةثالث  مايـصف  دـجي  مل  نمف  ةـبقر  ريرحت  وأ  مهتوسك  وأ  مكيلهأ  نومعطت  ام  طسوأ 
 << نوركشت مكلعل  هتاياء  مكل  هللا  نيبي 

28b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.58  ) ( ةغرفم  )  ( 471  )  ( 130  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةكميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 3- ىلاعت هللا  ريغب  فلحلاب  نيميلا  دقعني  له 
-4 . حضاو ريغ  ؟ ".....  يناسلو يداؤف  اهب  متكلم  يلع  مكامعن  نإ   " رعاشلا لوق  ىنعم  ام 
ةشقانملا5-
-6 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 

29a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.56  ) ( ةغرفم  )  ( 513  )  ( 221  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. دئاوفلا ةمتت 
مكلعل2- هوبنتجاف  ناطيـشلا  لمع  نم  سجر  مالزألا  باـصنألا و  رـسيملا و  رمخلا و  اـمنإ  اونماء  نيذـلا  اـهيأآي   : >> ىلاـعت هللا  لوق  ريـسفت 

 <<. نوحلفت
؟ 3- مت دق  ماعطإلا  نوكيو  نيترم  اهمعطي  نأ  كلذ  يف  يفكي  لهف  ةعضرم  ةأرما  مهادحإ  ءارقف  ةعست  نيميلا  ةرافك  يف  انمعطأ  اذإ 
؟ 4- دارفأ ةعست  نم  ةلئاع  لوعي  ريقفل  نيميلا  ةرافك  ءاطعإ  زوجي  له 
؟ 5- دقعنت لهف  بضغ  نع  نيميلا  تردص  اذإ 
-6 . حضاو ريغ  ؟  نيميلا ةرافك  يف  نيكاسملا  ةوسك  نع  لاؤس 
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؟ 7- ائين ازرأ  نيميلا  ةرافك  يف  ريقفلا  ءاطعإ  زوجي  له 
؟ 8- نيميلا ةرافك  يف  نيكاسملل  اماعطإ  نوكي  نبللا  له 
؟ 9- لبقتسملا يف  سومغلا  نيميلا  نوكت  له 

؟ 10- نيميلا ةرافك  يف  رفاكلا  قاتعإ  حصي  له 
-11 . ةشقانملا
-12 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
نع13- هللا و  ركذ  نع  مكدـصي  رـسيملا و  رمخلا و  يف  ءاضغبلا  ةوادـعلا و  مكنيب  عقوي  نأ  ناطيـشلا  دـيري  امنإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << . نوهتنم متنأ  لهف  ةالصلا 
-14 ................<<. رمخلا امنإ  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

29b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.57  ) ( ةغرفم  )  ( 501  )  ( 205  ) 

 :- تايوتحملا  

-1. ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
حضاو2- ريغ  لعجلا ؟ ) ) ءاطعلا نع  لاؤس 
ةقباسلا3- ةيآلا  دئاوفلا  ةمتت 
رمخلا4- ةساجن  لوح  بيط  ثحبم  انه 
-5 ...................<< عقوي نأ  ناطيشلا  ديري  امنإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 6- حيحص اذه  لهف  لامعتسالا  ىلع  برشلا ال  ىلع  روصقم  يهنلاف  رهاط  رمخلا  نأ  ماد  ام 
؟ 7- لوحكلا نم  ةليئض  ةبسن  اهيف  يتلا  ةبرشألا  مكح  ام 
؟ 8- ليخلا موحل  نع  لاؤس 
؟ 9- اهجلاعي فيكف  هيخأل  دسحلاو  ءانحشلا  ضعب  ناسنإلا  دجي  دق 

-10 . حضاو ريغ  اهبتاكو ؟  رمخلا  لماح  نع  لاؤس 
؟ 11- اهوحنو روطعلا  يف  اهعضو  زوجي  ىلوأ ال  باب  نمف  رمخلاب  يوادتلا  زوجي  ناك ال  اذإ 

30a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 483  )  ( 167  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . بلاطلا ةءارق 
-2 . ةشقانملا
-3 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-4 << . نيبملا غالبلا  انلوسر  ىلع  امنأ  اوملعاف  متيلوت  نإف  اورذحاو  لوسرلا  اوعيطأو  هللا  اوعيطأ  و  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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؟ 6- لهجلاب رذعلا  نع  لاؤس 
؟ 7- ةضفارلا يف  مالسإلا  مكح  ام 
-8 . بلاطلا ةءارق 

30b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 499  )  ( 174  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1-
-2 ....<<. اومعط اميف  حانج  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نيذلا  ىلع  سيل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 << نينسحملا بحي  هللا  اونسحأ و  اوقتا و  مث  اونماء  اوقتا و  مث  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  اوقتا و  ام  اذإ   : >>...... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 5- ةفسلفلاو مالكلا  لهأ  نع  لاؤس 
هل6- لهف  مهدنع  ناسنإلا  يعد  اذإف  مارحلاو  لالحلا  اهيف  نيكاكدلا  هذهو  نيكاكدلا  يف  نوعيبي  ةـيبروألا و  دالبلا  يف  نولمعي  نيملـسملا  ضعب 

؟  مهبسك نم  لكأي  نأ 
حضاو7- ريغ  مهاياده ؟  لبقو  دوهيلا  ماعط  لكأ  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  نإ  لوقي  نميف  مكيأر  ام 
-8 . بلاطلا ةءارق 
ةشقانملا9-

نمف10- بيغلاب  هفاخي  نم  هللا  ملعيل  مكحامر  مكيديأ و  هلانت  ديـصلا  نم  ئيـشب  هللا  مكنولبيل  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
 << ميلأ باذع  هلف  كلذ  دعب  ىدتعا 
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عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

ةدئاملا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 4 | 3 | 2 | 1 |

31a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( ةغرفم  )  ( 479  )  ( 147  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
هب3- مكحي  معنلا  نم  لتق  ام  لثم  ءآزجف  ادمعتم  مكنم  هلتق  نم  مرح و  متنأ  ديصلا و  اولتقت  اونماء ال  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

هللا مقتنيف  داع  نم  فلـس و  امع  هللا  افع  هرمأ  لابو  قوذيل  امايـص  كلذ  لدع  وأ  نيكاسم  ماعط  ةرافك  وأ  ةبعكلا  غلاب  ايدـه  مكنم  لدـع  اوذ 
 << ماقتنا وذ  زيزع  هللا  هنم و 

؟ 4- بنذلاب ةبوقعلا  نع  لاؤس 
-5 . بلاطلا ةءارق 
مكحي6- معنلا  نم  لتق  ام  لثم  ءآزجف  ادمعتم  مكنم  هلتق  نم  مرح و  متنأ  ديصلا و  اولتقت  اونماء ال  نيذلا  اهيأآي   >>.... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

هللا مقتنيف  داع  نم  فلس و  امع  هللا  افع  هرمأ  لابو  قوذيل  امايـص  كلذ  لدع  وأ  نيكاسم  ماعط  ةرافك  وأ  ةبعكلا  غلاب  ايده  مكنم  لدع  اوذ  هب 
 <<. ماقتنا وذ  زيزع  هللا  هنم و 

-7 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 9ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  72ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  4جمانرب 

ةيمقرلا 1ةبتكملا 
ًايلاح 86نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
86

سمألا راوز 
605
راوزلا يلامجإ 

6853560

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
37

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
9726
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
16
راوزلا لجس 
2
ةيمقرلا ةبتكملا 

10
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

31b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.84  ) ( ةغرفم  )  ( 446  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . رظنيلف لطع  هيف  طيرشلا  اذه  دئاوفلا  ةمتت 

32a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.39  ) ( ةغرفم  )  ( 450  )  ( 141  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . رظنيلف للخ  هيف  طيرشلا  اذه 

32b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تيابوليك  543.56  ) ( ةغرفم  )  ( 453  )  ( 149  ) 

 :- تايوتحملا  

رظنيلف1- للخ  هيف  طيرشلا  اذه 

33a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.59  ) ( ةغرفم  )  ( 533  )  ( 222  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
؟ 2- ةموصعملا سفنلا  لتق  نع  لاؤس 
؟ 3- مارحإلا لاح  يف  ديصلا  ءازج  نع  لاؤس 
؟ 4- خسنلا اهلخدي  له  نيدلا  لوصأب  ةقلعتملا  ةكم  يف  تلزن  يتلا  تايآلا 
؟ 5- هللا الإ  هلإ  لاق ال  يذلا  كرشملا  كلذ  لتق  امل  ديز  نب  ةماسأ  ةصق  نع  لاؤس 
-6 . بلاطلا ةءارق 
يذلا7- هللا  اوقتاو  امرح  متمد  ام  ربلا  ديص  مكيلع  مرح  ةرايـسلل و  مكل و  اعاتم  هماعط  رحبلا و  ديـص  مكل  لحأ  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << نورشحت هيلإ 
-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ام9- ملعي  هللا  نأ  اوملعتل  كلذ  دئآلقلا  يدهلا و  مارحلا و  رهـشلا  سانلل و  امايق  مارحلا  تيبلا  ةبعكلا  هللا  لعج  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
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0
0
تاحفصلا يلامجإ 

9791

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
3تارامإلا
1ليزاربلا

5نيصلا
5ايناملأ

1كرامنادلا
4رئازجلا

3رصم
1اسنرف

ةدحتملا 1ةكلمملا 
1ايسينودنأ

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا

Kh1
1تيوكلا

1ايبيل
7ادنلوه
2نامع

 << ميلع ئيش  لكب  هللا  نأ  ضرألا و  يف  ام  تاوامسلا و  يف 
؟ 10- قباس نيد  نم  ناك  مرحلا  رهشألاب  ةيلهاجلا  لهأ  ةفرعم  له 
؟ 11- مرحملا ىلع  رحبلا  ديص  نود  ربلا  ديص  ميرحت  يف  ةمكحلا  يه  ام 
؟ 12- اهديص مرحملا  ىلع  مرحي  له  اهل  مد  يهو ال  رحبلا  لحاس  ىلع  شيعت  يتلا  تاناويحلا  مكح  ام 
-13 . بلاطلا ةءارق 
-14 . ةشقانملا

33b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.78  ) ( ةغرفم  )  ( 511  )  ( 192  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
-2 .................<< . مارحلا تيبلا  ةبعكلا  هللا  لعج  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << ميحر روفغ  هللا  نأ  باقعلا و  ديدش  هللا  نأ  اوملعا  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-6 << نومتكت ام  نودبت و  ام  ملعي  هللا  غالبلا و  الإ  لوسرلا  ىلع  ام  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
؟ 7- عرشلا يف  ةيزم  اهل  مرحلا  رهشألا  يف  يصاعملا  ءاقتا  له 
؟ 8- ىلاعت هللا  نوصعي  مهو  لاومأ  مهلو  نوفاعم  يصاعملا  لهأ  ضعب  نأ  نع  لاؤس 
؟ 9- ائيش كلمت  اهنأ ال  مأ  رضتو  عفنت  نأو  اهب  رارقإ  كلذ  له  هباتك  يف  هللا  اهركذ  يتلا  ةهلألا  نع  لاؤس 

؟ 10- مارحإلا لاح  اهديص  يف  رحبلاو  ربلا  يف  شيعت  يتلا  تاناويحلا  مكح  ام 
؟ 11- تاليحتسملاو تابجاولاو  تانكمملا  ىلع  همالكو  ىلاعت  هملع  نع  لاؤس 
؟ 12- ةنتن تحبصأ  امبرو  رحبلا  ئطاش  ىلع  تومت  يتلا  ةريبكلا  كامسألا  لكأ  مكح  ام 
؟ 13- حلمو ءام  يف  عضوت  مث  تنتن  يتلا  كامسألا  لكأ  مكح  ام 
-14 . بلاطلا ةءارق 
ةقباسلا15- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-16 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-17 << نوحلفت مكلعل  بابلألا  يلوأآي  هللا  اوقتاف  ثيبخلا  ةرثك  كبجعأ  ول  بيطلاو و  ثيبخلا  يوتسي  لق ال  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 

34a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 448  )  ( 136  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- نارخاء  وأ  مكنم  لدع  اوذ  نانثا  ةيـصولا  نيح  توملا  مكدـحأ  رـضح  اذإ  مكنيب  ةداهـش  اونماء  نيذـلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 
ول انمث و  هب  يرتشن  متبترا ال  نإ  هللاب  نامـسقيف  ةالـصلا  دعب  نم  امهنوسبحت  توملا  ةمييـصم  مكتباصأف  ضرألا  يف  متبرـض  متنأ  نإ  مكريغ 
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1نيبلفلا
1ايسور

10ةيدوعسلا
1سنوت
32اكيرمأ
1نميلا

ًايلاح 86نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003975

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103701725

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458588

راوزلا لجس 
105186

ةيمقرلا ةبتكملا 
723836

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108439190

 << نيمثآلا نمل  اذإآنإ  هللا  ةداهش  متكن  الو  ىبرق  اذ  ناك 
هللاب2- نامسقيف  نايلوألا  مهيلع  قحتسا  نيذلا  نم  امهماقم  ناموقي  نارخائف  امثإ  اقحتـسا  امهنأ  ىلع  رثع  نإف  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << نيملاظلا نمل  اذإ  انإ  آنيدتعا  ام  امهتداهش و  نم  قحأ  آنتداهشل 
يديال3- هللا  اوعمساو و  هللا  اوقتا  مهناميأدعب و  ناميأ  درت  نأ  اوفاخي  وأ  آههجو  ىلع  ةداهـشلاب  اوتأي  نأ  ىندأ  كلذ  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << نيقسافلا موقلا 
-4 . اهيلع ىلاعت  هللا  همحر  خيشلا  قيلعت  عم  ريثك  نبا  ريسفت  نم  ةقباسلا  تايآلا  هذه  ريسفت  ةءارق 
-5 . ةقباسلا تايآلا  ىنعمل  ىلاعت  هللا  همحر  خيشلا  صيخلت 
-6 ..............<< مكنيب ةداهش  اونماء  نيذلا  اهيأآي  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-7 . بلاطلا ةءارق 
-8 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 

34b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 525  )  ( 225  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
-2 ..................<< امثإآقحتسا امهنأ  ىلع  رثع  نإف  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 .......................<< ةداهشلاب اوتأي  نأ  ىندأ  كلذ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 4- مهريغو باتكلا  لهأ  نيب  اذه  يف  قرفي  لهف  لبقت  دق  رافكلا  ةداهش  نأ  انلق 
؟ 5- ةمظعم ريغ  مهدنع  مويلا  ةالصلا  هذه  نأو  رصعلا  ةالص  دعب  باتكلا  لهأ  ةداهش  نع  لاؤس 
نم6- لعفلا  اذه  لهف  كلذـك  سيل  رمألاو  ةـميرجلاب  رقأ  دـق  رخآلا  هبحاص  نأ  امهدـحأ  لئـسي  قيقحتلا  ءانثأو  ام  ةـميرج  يف  نالجر  كرتشا  اذإ 

؟  زئاج ققحملا 
-7 . بلاطلا ةءارق 
-8 . ريسفتلا دعاوق  يف  ةشقانم 

35a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 467  )  ( 142  ) 

 :- تايوتحملا  

ةشقانملا1- ةمتت 
-2 << بويغلا مالع  تنأ  كنإ  آنل  ملع  اولاق ال  متبجأ  آذام  لوقيف  لسرلا  هللا  عمجي  موي  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3. ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
يف4- سانلا  ملكت  سدـقلا  حورب  كتدـيأ  ذإ  كتدـلاو  ىلع  كيلع و  يتمعن  ركذا  ميرم  نبا  ىـسيع  اي  هللا  لاق  ذإ  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

ئربت ينذإب و  اريط  نوكتف  اهيف  خفنتف  ينذإب  ريطلا  ةئيهك  نيطلا  نم  قلخت  ذإو  ليجنإلا  ةاروتلا و  ةمكحلا و  باتكلا و  كتملعذإو  الهكو  دهملا 
رحـس الإ  آذه  نإ  مهنم  اورفك  نيذلا  لاقف  تانيبلاب  مهتئج  ذإ  كنع  ليئآرـسإ  ينب  تففك  ذإ  ينذإب و  ىتوملا  جرخت  ذإ  ينذإب و  صربألا  همكألا و 
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 << نيبم

35b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.63  ) ( ةغرفم  )  ( 510  )  ( 216  ) 

 :- تايوتحملا  

ةقباسلا1- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ " 2- بويغلا مالع  تنأ  كنإ  ىلاعت "  هلوق  بارعإ  نع  لاؤس 
؟ 3- ىراصنلا دنع  مظعم  بيلصلا  اذامل 
؟ 4- ييحملا لجرلا  كاذ  قبي  ىلاعت  هللا  نذإب  ىتوملا  ايحأ  اذإ  ىسيع  له 
؟ 5- هموق هيف  اولغي  ىتح ال  كلذ  لاق  مالسلا  هيلع  سيع  نأو  هللا "  نذإب  ىتوملا  يحأو  هموقل "  ىسيع  لوق  نع  لاؤس 
؟ 6- ىرخآ تازجعمب  يتأي  له  نامزلا  رخآ  يف  مالسلا  هيلع  ىسيع  لزن  اذإ 
-7 . بلاطلا ةءارق 
-8 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟ 9- هناحبس يرابلا  قح  يف  نذإلاو  ةدارإلا  نيب  قرفلا  ام 

36a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 464  )  ( 167  ) 

 :- تايوتحملا  

؟ 1- رئاطلا مالسلا  هيلع  ىسيع  عنص  نع  لاؤس 
-2 . بلاطلا ةءارق 
-3 << . نوملسم اننأب  دهشاو  انماء  اولاق  يلوسرب  يب و  اونماء  نأ  نييراوحلا  ىلإ  تيحوأ  ذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  بارعإ 
متنك4- نإ  هللا  اوقتا  لاق  ءآمسلا  نم  ةدئآم  انيلع  لزني  نأ  كبر  عيطتـسي  له  ميرم  نبا  ىـسيع  اي  نويراوحلا  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  بارعإ 

 << . نونمؤم
-5 << . نوملسم اننأب  دهشاو  انماء  اولاق  يلوسرب  يب و  اونماء  نأ  نييراوحلا  ىلإ  تيحوأ  ذإ  و  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت 
متنك6- نإ  هللا  اوقتا  لاق  ءآمسلا  نم  ةدئآم  انيلع  لزني  نأ  كبر  عيطتسي  له  ميرم  نبا  ىـسيع  اي  نويراوحلا  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  ريـسفت 

 << . نونمؤم
-7 << . نيدهاشلا نم  اهيلع  نوكن  انتقدص و  نأ  ملعن  انبولق و  نئمطت  اهنم و  لكأن  نأ  ديرن  اولاق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-8 ..........................<< . نييراوحلا ىلإ  تيحوأ  ذإو  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-9 .......................<<. ىسيع اي  نويراوحلا  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

-10 . ةشقانملا
-11 .....................<<. اهنم لكأن  نأ  ديرن  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
كنم و12- ةياء  انرخاء و  انلوأل و  ادـيع  انل  نوكت  ءآمـسلا  نم  ةدـئآم  انيلع  لزنأ  آنبر  مهللا  ميرم  نبا  ىـسيع  لاق  ىلاعت << :  هللا  لوقريـسفت 

 << . نيقزارلا ريخ  تنأ  انقزرا و 
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36b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.53  ) ( ةغرفم  )  ( 501  )  ( 227  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << . نيقزارلا ريخ  تنأ  انقزرا و  كنم و  ةياء  انرخاء و  انلوأل و  اديع  انل  نوكت   >>... ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-2 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-3 << . نيملاعلا نم  ادحأ  هبذعأ  اباذع آل  هبذعأ  ينإف  مكنم  دعب  رفكي  نمف  مكيلع  اهلزنم  ينإ  هللا  لاق  ىلاعت << :  هللا  هلوق  ريسفت 
-4 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
ام5- كناحبـس  لاق  هللا  نود  نم  نيهالإ  يمأ  ينوذـختا و  سانلل  تلق  تنأء  ميرم  نبا  ىـسيعاي  هللا  لاـق  ذإ  و  ىلاـعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << بويغلا مالع  تنأ  كنإ  كسفن  يف  ام  ملعأآل  يسفن و  يف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق  تنك  نإ  قحب  يل  سيل  ام  لوقأ  نأ  يل  نوكي 
؟ 6- نيملعلا ةيقب  نود  مهنامز  رابتعاب  كلذ  نوكي  الأ  نيملاعلا "  نم  دحأ  هبذعأ  ابذع ال  هبذعأ  ينإ  ىلاعت "  هلوق  يف 
؟" 7- ءامسلا نم  ةدئام  انيلع  لزنأ  ىلاعت "  هلوق  نع  لاؤس 
؟ 8- هتوعد قدص  سانلا  يري  ىتح  هنم  تامارك ) ) تايآ ىلاعت  هللا  لأس  ةيعاد  نأ  ول 
؟ 9- ىلاعت هللا  هيزنت  نع  لاؤس 

؟ 10- مهيلع ىلاعت  هللا  اهلزنأ  نويراوحلا  اهلأس  يتلا  ةدئاملا  له 
؟ 11- اريبك اتوح  اهيف  نأو  ليئارسإ  ينب  ىلع  ىلاعت  هللا  اهلزنأ  يتلا  ةدئاملا  نع  ريثك  نبا  هركذ  ام  حيحص  له 
حضاو12- ريغ  ؟  انوك ليحتسملا  ىلع  الاثم  ديرن 
حضاو13- ريغ  ؟  نآرقلا يف  سفنلا "  " ظفل دورو  يناعم  ام 
؟ 14- ةيغب ميرم  نأ  لوقي  ىراصنلا  ضعب  نأ  حيحص  له 
حضاو15- ريغ  ؟  ليجنإلاو ةراوتلا  فيرحت  نع  لاؤس 
-16 . بلاطلا ةءارق 
-17 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

37a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.60  ) ( ةغرفم  )  ( 503  )  ( 239  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
املف2- مهيف  تمد  اـم  اديهـش  مهيلع  تنك  مكبر و  يبر و  هللا  اودـبعا  نأ  هب  ينترمأآـم  ـالإ  مهل  تلق  اـم  ىلاـعت << :  هللا  لاـق  هلوق  ريـسفت 

 << ديهش ئيش  لك  ىلع  تنأ  مهيلع و  بيقرلا  تنك  ينتيفوت 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
؟" 4- هللا نود  نم  نيهالإ  يمأو  ينوذختا  سانلل  تلق  تنأأ  ىلاعت "  هلوق  يف  نود "  " ةظفل ىنعم  ام 
؟ 5- ءاحصفلا برعلا  ةغل  نم  سيل  كلذ  نأو  مالسإلا  خيش  مالك  هجوي  فيكف  ىلاعت  هقح  يف  سفنلا  ىلع  تاذلا  قالطإ  حصي  ناك  اذإ 
؟ 6- هغيلبتب رمأ  نم  لوسرلاو  هغيلبتب  رمؤي  ملو  هيلإ  يحوأ  نم  يبنلا  نأ  لوسرلاو  يبنلا  نيب  قرفي  نم  ءاملعلا  نم 
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؟ 7- تام اذإ  هيلع  ىلصي  له  بيغلا  يعدي  نم 
؟ 8- رانلا لهأ  نم  تنأ  لجرل  لاق  نم  مكح  ام 
؟ 9- مؤاشتلا نم  اذه  دعي  لهف  هنم  عزنتو  الإ  اهيف  وه  ةمعن  ركذي  داكي  نإ  ام  سانلا  ضعب 

هيدل10- الإ  لوق  نم  ظفلي  ام  ق "  " ةيآو مهيلع "  بيقرلا  تنأ  تنك  تيفوت  املف  ىلاعت "  هلوق  يف  ةدئاملا  ةيآ  يف  يذلا  لاكشإلا  نيب  عمجلاوه  ام 
؟"  ديتع بيقر 

؟ 11- يبن مدآ  نأ  لزني  فيك  لوسرلاو  يبنلا  نيب  قيرفتلا  يف  مالسإلا  خيش  لوق  ىلع 
-12 . بلاطلا ةءارق 
-13 << ميكحلا زيزعلا  تنأ  كنإف  مهلرفغت  نإ  كدابع و  مهنإف  مهبذعت  نإ  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
ةشقانملا14-
-15 . لجو زع  هللا  ةمكح  نع  عيدب  ليصفت 
-16 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

37b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( ةغرفم  )  ( 479  )  ( 190  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا  ةمتت 
مهنع2- هللا  يـضر  ادبأآهيف  نيدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهل  مهقدص  نيقداصلا  عفني  موي  اذه  هللا  لاق  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريـسفت 

 << . ميظعلا زوفلا  كلذ  هنع  اوضرو 
-3 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-4 << . ريدق ئيش  لك  ىلع  وه  نهيف و  امو  ضرألا  تاوامسلا و  يف  ام  هلل  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-5 . حضاو ريغ  ؟  نوقداصلا الإ  ةنجلا  لخدي  هنأ ال  هنم  مهفي  الأ  ةيآلا  رخآ  ىلإ  مهقدص "  نيقداصلا  عفني  موي  اذه  ىلاعت "  هلوق  يف 
؟ 6- لاحم جورخلا  نأ  ةيدبألاب  دولخلا  ديكأت  نم  مهفي  لهف  ادبأ "  اهيف  نيدلاخ  ىلاعت "  هلوق  يف 
؟" 7- كدابع مهنإف  مهبذعت  نإ  ىلاعت "  هلوق  يف  لاكشتسا  نع  لاؤس 
؟ 8- حيحص اذه  لهف  اهيف  هلصحي  هنإف  ناخدلا  يهتشي  ناكو  نجلا  ملسملا  لخد  اذإ  لوقي  نم  مهنم 
؟ 9- ةيدوبعلا هذه  يف  لخدت  تاناويحلا  لهف  ردقلا  ىنعمب  ةماعلا  ةيدوبعلا  نأ  انلق 

؟ 10- ةيروتلا نع  لاؤس 
عيمج11- يف  ماـع  اذـه  لـه  عـبرأ "  ىلع  يـشمي  نم  مهنمو  نيلجر  ىلع  يـشمي  نم  مهنمو  هنطب  ىلع  يـشمي  نـم  مـنمف  ىلاـعت "  هلوـق  يف 

؟  تاقولخملا
-12 . بلاطلا ةءارق 
-13 . ةميركلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 

38a- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( ةغرفم  )  ( 469  )  ( 180  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 . ةقباسلا ةيآلا  نم  ةطبنتسملا  دئاوفلا 
-2 . ماعنألا ةروس  نم  ةلمسبلا  ريسفت 
؟ 3- ةروسلا ءانثأ  ةلمسبلاب  ةءادبلا  مكح  ام 
؟ 4- تامودعملا داجيإ  ىلع  رداق  وه  لهو  هسفن  قلخي  نأ  ىلع  رداق  هللا  له  لوقي  نم  مكح  ام 
؟ 5- عنتمملاو مودعملا  نيب  قرفلا  وه  ام 
-6 . بلاطلا ةءارق 
-7 . ةلمسبلا ريسفت  ةمتت 

38b- ةدئاملا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  2.91  ) ( ةغرفم  )  ( 456  )  ( 130  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 . ةلمسبلا ريسفت  ةمتت 
-2 <<. ضرألا تاوامسلا و  قلخ  يذلا  هلل  دمحلا  ىلاعت << :  هللا  لوق  ريسفت 
-3 << . نولدعي مهبرب  اورفك  نيذلا  مث  رونلا  تاملظلا و  لعج  و   : >> .... ىلاعت هللا  لوق  ريسفت 
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